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Legereenheden 

De Heer van het boek Openbaringen 

 

Fusie – Stilte 

 

Denk er alstublieft aan om naar het gehele door de Heilige Geest 

getoonde beeld te kijken, maar weet dat er vaststaande dingen in dat 

beeld zijn. 

Dit artikel zal meer inzicht geven in samenkomsten, geestelijke 

oorlogsvoering, en Koningschap. Betreffende de muurschildering van 

deze site, dit artikel zou een puzzelstukje zijn dat aan de onderwerpen 

vastzit, afgebeeld als hierboven. Naast nieuwe zal ik dingen noemen 

die al eerder geschreven zijn met links naar die artikelen. 

 

We zijn de “Dag des Heren” ingegaan! 

 

Sefanja 1:7  



Zwijgt voor het aangezicht des Heeren Heeren; want de dag des 

Heeren is nabij;  

 

 

Jaren geleden openbaarde de Heer dat sommige samenkomsten in 

New York gouden waren, maar dat er nog steeds iets ontbrak of 

verkeerd was. Ik had geen idee waar Hij het over had. Ik begreep het 

beeld niet wat Hij mij gaf, zoals rechts afgebeeld. (Dit is maar een 

deel van wat ik zag) In het gouden samenkomst artikel Ik heb 

uitgelegd dat de Heer bevestigd had het een incompleet huis plan was. 

Ons Huis zegt wat we geloven en in dit geval wat we geloven dat een 

goede samenkomst is, bleek niet compleet te zijn, zoals de Heer zegt 

dat het moet zijn. Door de jaren heen heeft de Heer meer 

openbaringen gegeven over het beeld – meer van Zijn huis plan voor 

samenkomsten. 

 

De Heer heeft gezegd, “Ik geef je grenzen, zodat je Mij kunt vinden!” 

Het beeld maakt duidelijk dat we niet de grenzen hadden die we nodig 

hadden om het ontbrekende op te vullen, maar de Heer heeft sindsdien 

meer onthuld. 

 

Op een keer zei de Heer me dat ik een vierkant moest tekenen en aan 

de binnenkant van dat vierkant te schrijven alles wat nodig is om Zijn 

Bruid te zijn. 



 

Wat ik zag was een massief gouden vierkant. Het gouden vierkant 

vertegenwoordigt de grenzen waar we niet uit kunnen stappen als we 

in de getrouwde Bruid zijn. Ik begreep dat je eruit en erin kon stappen, 

maar ik begreep ook dat je er niet te lang uit kon zijn omdat de Heer 

dan van je zou scheiden, precies zoals de Heer bij Israël deed toen ze 

zo lang ongehoorzaam waren. U kunt een keer een Gouden 

Samenkomst hebben en de volgende samenkomst hoeft niet goud te 

zijn. Soms wandelen we een tijdje als Bruid en kunnen dan 

terugvallen in hoererij, allemaal als gevolg van onze handelingen. Het 

komt allemaal neer op een simpele vraag, stapte een of het hele 

gemeenschappelijke lichaam buiten de grenzen individueel of 

gemeenschappelijk, Was er gehoorzaamheid? 

 

Dit artikel vind ik erg spannend omdat het sommige van de redenen 

onthult over wat God ons verteld heeft over Fusie – binnengaan in 

Hem, en het belang van stilte op zekere tijden. Wat we moeten 

begrijpen is dat Israël de Fusie aanging met de Heer, of er al in was 

ten tijde van de slag om Jericho . De slag werd door God gewonnen. 

Israël, als een gemeenschappelijk lichaam, was aan het geestelijk 

oorlogvoeren op commando van de Heer. Was er geen Fusie geweest 

tussen de Heer en het leger van de Heer dan zouden de muren niet 

naar beneden gevallen zijn! 

 

Er zijn grenzen waarbinnen  Fusie met de Heer in wat Hij doet tot 

stand komt    . Als je buiten die grenzen gaat komt er geen Fusie, of 



het stopt. De gemeenschappelijke Fusie met de Heer vertegenwoordigt 

symbolisch ook het getrouwd zijn met de Heer, in het feit dat het 

Gemeenschappelijk Lichaam een wordt met de Heer in wat Hij doet.  

 

Genesis 2: 24 

Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw 

aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. 

 

Er wordt een element onthuld in de Door het vuur & De Heer zei 

Fusie artikelen dat van groot belang is om het te begrijpen. Dat is dat 

stilte verband met het binnengaan in de Heer en wat Hij doet. Op 5 

oktober 2007, tijdens een Oase samenkomst, maakte de Heilige Geest 

mij duidelijk waarom stilte verband houdt met het verkrijgen van 

Fusie met de Heer en waarom stilte verband houdt met het 

binnenlopen in Hem (Hij is de samenkomst). De reden voor de stilte is 

dat de Heer heilige is. Onze meningen veranderen dit feit niet, daarom 

moeten we inzien dat stilte een belangrijk onderdeel is, speciaal 

wanneer de Heer in Zijn instructies stilte aangeeft. Wij bereikten de 

eerste Fusie niet voordat we volkomen stilte hadden in ons 

gemeenschappelijke handelingen, zoals geïnstrueerd was. Alhoewel 

we de handeling al meerdere keren gedaan hadden kwam er geen 

Fusie met de Heer in oorlogsvoering, totdat we de stilte bereikt 

hadden. Waarom? Omdat Hij heilig is! 

 

Laten we eens kijken naar wat er gebeurde toen de muren van Jericho 

vielen. Ik stel voor dat u het hele verhaal leest beginnend bij Jozua 

5:13, maar voor ons doel kijken we naar waar Jozua instructies aan het 

leger geeft. De Heer had instructies aan hem gegeven en nu geeft hij 

instructies aan het leger. 

 

Jozua 6:7-10 



En tot het volk zeide hij: Trekt door en gaat rondom deze 

stad; en wie toegerust is, die ga door voor de ark des 

Heeren En het geschiedde, gelijk Jozua tot het volk 

gesproken had, zo gingen de zeven priesters, dragende 

zeven rams bazuinen, voor het aangezicht des Heeren; zij 

trokken door en bliezen met de bazuinen; en de ark des 

verbonds des Heeren volgde hen na;En wie toegerust was, 

ging voor het aangezicht der priesteren, die de bazuinen 

bliezen; en de achtertocht volgde de ark na, terwijl men 

ging en blies met de bazuinen. Jozua nu had het volk 

geboden, zeggende: Gij zult niet juichen, ja, gij zult uw 

stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw 

mond uitgaan, tot op den dag, wanneer ik tot ulieden 

zeggen zal: Juicht! dan zult gij juichen. 

Nu was het kamp van Israël juist buiten de muren van Jericho en zes 

dagen lang marcheerde het leger rond de muren zoals hen gezegd was 

en op de zevende dag gingen ze zeven keer eromheen en toen kwam 

het moment waarop Jozua zei om te juichen. De mensen hoorden de 

mensen de trompetten, juichten en de muren vielen plat. 

Was de stilte nodig? Ja, een Lange Tijd! Het hele leger had geen enkel 

geluid gemaakt met hun mond, zeven dagen lang. Kijk naar wat Jozua 

commandeerde: 

10 Jozua nu had het volk geboden, zeggende: Gij zult niet juichen, 

ja, gij zult uw stem niet laten horen, en geen woord zal er uit uw 

mond uitgaan, tot op den dag, wanneer ik tot ulieden zeggen zal: 

Juicht! dan zult gij juichen. 

 

De reden dat ze geen geluid mochten laten horen is omdat de Heer 

Heilig is en Hij kwam ter plekke om te strijden voor Israël, om Zijn 

belofte na te komen. Het gemeenschappelijk leger moest een Fusie 

aangaan met de Heer, binnengaan in wat Hij aan het doen was precies 

zoals hij ons heeft laten zien. 



 

Als we kijken naar het beeld wat de Heilige Geest openbaarde in het 

Fusie-artikel wat deed de Heer op Zijn gouden pad? Hij gaf Jericho 

zoals beloofd en het gemeenschappelijk lichaam van Israël ging de 

Heer binnen en wat Hij deed. Dit gaf Fusie als resultaat en 

overwinning. Toen ik het originele beeld zag van de Fusie van de 

mensen in wat Hij aan het doen was op het gouden pad (te zien in het 

beeld aan de rechterkant waar het licht vanaf explodeerde) Ik wist dat 

er een grote uitstoot van energie was toen we binnen gingen in wat de 

Heer deed. 

 

Israël nam de buit zoals bevolen, maar in het volgende hoofdstuk was 

Achan ongehoorzaam en begroef enkele schatten onder zijn tent. 

Hierdoor verloren hij en zijn gezin het leven, en het leger van Israël 

verloor manschappen, totaal het tegenovergestelde van wat gebeurde 

bij de slag om Jericho. Achan was de persoon die uit de pas liep, in 

het Fusie beeld, de tweede persoon vooraan. Dus geen Fusie meer met 

de Heer. Door gehoorzaamheid was Israël in het verbond,ze waas 

getrouwd. We wetend at God later van Israël scheidde om haar 

ongehoorzaamheid. Dit alles is een noodzakelijk beeld om te 

begrijpen. 



 

We moeten ons bewust zijn van het belang om stilte te begrijpen om 

het feit dat de Heer heilig is. Toen ik het artikel Door het Vuur terug 

las, zag ik de scene waarop alle dokters in stilte instructies afwachten. 

In de scene werd mij gezegd dat ze allemaal omgeschoold moesten 

worden, dat niemand wist hoe te handelen zoals de Heer wil, Zijn 

weg. 

 

Voor meer belichting van de samenkomsten en Fusie met de Heer, 

denk ik dat hier een goede plaats is om iets te delen over wat hier in 

een samenkomst gebeurde. Het heeft te maken met dat ieder 

synchroon of niet uit de pas loopt. Zoals te zien is bij de tweede 

persoon vooraan op het Fusie plaatje. 

 

Denk aan wat God gezegd heeft aangaande samenkomsten, “Als er 

iets verkeerd gaat of van het goede spoor af raakt, maak er geen groot 

punt van, breng het gewoon weer op koers.” We waren in een Oasis 

samenkomst en de Heer had een speciale manier getoond waarop een 

communie moest worden genomen. Iemand had vergeten zijn mobiel 

af te zetten en een kleinzoon belde, precies op het moment dat ik 

instructies zou gaan geven. De persoon nam de mobiel niet op maar 

even later ging hij opnieuw en de persoon was bezorgd en verliet de 

kamer om de oproep te beantwoorden. Wij die achterbleven zeiden 

niets en ik wachtte totdat de persoon terug was voordat ik de 



instructies gaf. (Ik was gelukkig dat niemand sprak of een geluid 

maakte omdat alles de samenkomst zou hebben verstoord om gericht 

te blijven op de Heer en wat Hij wilde.) De persoon kwam terug en ik 

gaf de instructies voor de communie. Dit alles werd, inclusief de 

communie, in stilte gedaan behalve de instructie. 

 

De volgende morgen gaf de Heilige Geest mij een scene over een 

gemeenschappelijk lichaam dat passend samengevoegd was. Ik kon 

armen en benen onderscheiden maar ze waren samengepakt zonder 

enige ruimte van lucht tussen de mensen. Het was een levend 

Gemeenschappelijk lichaam en het bewoog perfect als eenheid. De 

huidskleur van de mensen was hetzelfde als de kleding die ze droegen. 

Ik vond het moeilijk om de kleur te beschrijven, was het wit met een 

zilveren tint of zilver met een witte tint. Het hield me bezig en nu weet 

ik dat het de Heilige Geest was die probeerde mij de boodschap van 

de kleur duidelijk te maken. Later viel het me in dat het dezelfde kleur 

was als die van de explosie van licht die ik gezien toen de mensen 

binnengingen in wat de Heer aan het doen was op het gouden pad, in 

de Fusie – scene. Ik wist dat het te maken had met wat er gebeurd was 

de avond voor de samenkomst. De Heilige Geest wilde dat we ons 

realiseerden dat we op de goede manier door de dingen wandelde die 

tegen ons gezegd waren.“Als er iets verkeerd gaat of van het goede 

spoor af raakt, maak er geen groot punt van, breng het gewoon weer 

op koers.” We hadden de Fusie gehandhaafd en een groot deel kwam 

omdat we stil waren gebleven voor de Heer. 

 

Later belde de persoon die het telefoongesprek gekregen had zich en 

verontschuldigde zich en stelde voor dat we door waren gegaan met 

de samenkomst. Ik legde haar uit dat als we dat gedaan hadden dat we 

nog steeds uit de pas hadden gelopen, als gemeenschappelijk lichaam, 

en dan hadden we niet de Fusie kunnen volbrengen die de Heer ons 

had opgedragen aangaande de communie. Om het beter te begrijpen 

moet er gezegd worden dat de Heer gezegd had, “Je kunt niet met Mij 

getrouwd zijn en niet gericht zijn waar Ik op gericht ben.” Als er 

tijdens deze gemeenschappelijke samenkomst iemand geweest was die 



iets gezegd had, het gemeenschappelijk gericht zijn weggetrokken had 

van dat waar de Heer ons toen op gericht wilde hebben dan zouden we 

de Fusie (onze gehuwde status) verlaten hebben, precies zoals de Heer 

gezegd had: “Je kunt niet met Mij getrouwd zijn en niet gericht zijn 

waar Ik op gericht ben.”  

 

had dit artikel geschreven tot hier aan toe en deze morgen gaf de 

Heilige Geest mij een visioen. 

 

Dinsdag, 6 november, 2007 

In de nacht werd mij een scene getoond met continue activiteit. Ik was 

er wakker van geworden en had erover nagedacht, toen had ik een 

visioen. Het visioen zorgde ervoor dat ik de details van de scene 

vergat, daarom heb ik alles opgeschreven wat ik er nog van weet. In 

het visioen stond ik in een cirkel van wat leek op een rond keyboard 

maar de toetsen hadden de vorm van grafstenen met een afgeronde 

(bolle) top. Ik zal ernaar verwijzen als toetsen . De toetsen waren 

breder dan de gewone toetsen van een keyboard. 



 

In ieder geval, mijn aandacht werd getrokken naar drie van deze 

toetsen omdat deze anders waren, er was iets mee gaande was wat niet 

bij de andere toetsen in de cirkel gebeurde. De drie waren naast elkaar 

en hun kleur was anders. Ik liep over de drie toetsen, en tilde hen 

omhoog als een deksel dat aan de achterkant vast zat, en zag mensen 

die met elkaar zaten te kletsen. 

 

 

Ik zette de deksels terug naar beneden en bewoog met mijn hand om 

hen uit de cirkel te verwijderen en naar rechts te verplaatsen. Ik zag de 

drie omhoog komen en aan mijn rechterkant eruit gaan, een gat of 

opening achterlatend. De kletsende mensen konden niet blijven.  



 

Ik zag dat de cirkel zich weer sloot en nu kleiner was dan het 

oorspronkelijk geweest was. Op dat moment wist ik dat dit allemaal 

gebeurde in trainingskamp op de Heuvel die God De Plaats noemt. 

 

Uit het visioen komend dacht ik aan deze drie regels van een lied, 

 

Een Oase zei U dat het zou zijn 

En trainingskamp zullen we ook zien 

Want we kozen ervoor in uw leger te zijn.... 

(allemaal uit een lied genaamd EEN HEUVEL GENAAMD “DE PLAATS” in juli 
1991 gegeven)  

 

Door de informatie gegeven door de “dingen van de Geest” in het 

Gemeenschappelijk Proces Schema is de betekenis van de symbolen 

eenvoudig. De grafstenen hebben te maken met het sterven aan je 

“ik”. 

Denk eraan, Jezus zei dat we niet hand in hand met Hem konden 

wandelen en “ik” hebben. Niemand in het leger van Israël had “ik” 

tijdens de slag om Jericho. We moeten begrijpen dat het leger van 

Israël het leger van de Heer was, precies zoals wij het leger van de 



Heer moeten worden. We zitten in het leerproces om in het Leger van 

de Heer te zijn en zoals het lied al zegt (Omdat we ervoor kiezen in 

het leger van de Heer te zijn.....) we moeten ervoor kiezen. Het is niet 

iets wat automatisch gebeurd. De legers van de wereld hebben regels 

om de orde te handhaven anders zou er chaos ontstaan en zouden ze 

nooit een oorlog winnen. De Heer heeft grenzen bekend gemaakt of 

richtsnoeren zodat we zijn militaire eenheid kunnen blijven zonder 

chaos en Hij de oorlog kan winnen zoals Hij deed bij Jericho. 

Het visioen dat zich afspeelt in het trainingskamp op De Heuvel 

genaamd De Plaats herinnerde me aan een van de belangrijkste 

bezigheden omtrent De Plaats. God zei, “Het voortbrengen van de 

Bruid is het meest belangrijk.” en dat het een continu proces in de tijd. 

Militair Kamp is een praktijk leer ervaring en de enige manier om het 

te leren is om te beginnen met wat in de Snelle Start Gids staat. Dan 

zul je een Trainingskamp ervaring hebben. 

De cirkel vertegenwoordigt verbond. De indruk van een toetsenbord 

heeft te maken met dat de Heer in staat is elk van de toetsen aan te 

slaan zoals Hij dat wil in elke combinatie die Hij wil precies zoals de 

tegenwoordige militairen verschillende eenheden gebruiken in 

verschillende situaties. Omdat er groepen mensen onder iedere 

grafsteen waren, weet ik dat de stenen ook militaire eenheden 

vertegenwoordigen. 

 

Het gebrek aan stilte is de reden dat mensen uit het trainingskamp 

worden gegooid. Stilte is een van de grenzen of sleutels om niet 

weggenomen te worden van de focus van de Heer in een samenkomst. 

Deze grens helpt ons om gefocust te blijven op dat waar de Heer op 

gefocust is. Stilte is een noodzakelijk element dat we moeten 

begrijpen wanneer we in de Heer gaan (Fusion) als Hij strijd, zoals 

geopenbaard in de slag van Jericho. Er is een tijd van stilte, 

hoofdzakelijk omdat Hij Heilig is! 

 

Zefanja 1:7 



Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN, want de dag des 

HEEREN is nabij;  

 

Militaire Eenheden 

In een droom keek ik naar een pas gegraven geul die zich uitstrekte 

over het land met zo nu en dan warmtepomp eenheid.. 

 

De warmtepomp eenheden waren verbonden door grote kokers en 

alles was in militair groen gemaakt. In het beeld heb ik een stukje 

ervan getekend. De warmtepompen waren veel verder van elkaar 

verwijderd maar je krijgt er een idee van. Dit beeld strekte zich uit 

over kreken en wegen dwars door het land. *Ik keek naar wat 

gebouwd zou worden in de geul. 

 



Toen veranderde de scene, de geul was pas gegraven en er was nog 

niets in. Ik zag prachtig water in de geul komen. Mijn aandacht werd 

gericht naar het oosten van de geul. Ik zag drie of vier mannen in 

pakken gekleed in het water springen en ze begonnen te dollen, plezier 

makend in het water. Ik wist dat het niet goed was en dacht, “Ze 

zouden dit niet moeten doen want dit is een serieuze zaak.” 

 

Toen ik uit de scene kwam vroeg ik me af waar dit allemaal over ging. 

En in de volgende dagen begon de Heer begon me de interpretatie te 

geven. Gesprekken met mensen die in het leger geweest waren was 

een van de dingen die de Heilige Geest gebruikte. 

 

 

Het water is de Rivier van het Leven dat betrekking heeft op de Snelle 

Start Gids informatie en de kennis van de Fusie informatie, enz. De 

scene toont militaire eenheden die de Heer over de aarde wil bouwen. 

Deze eenheden moeten door Hem worden gecontroleerd en kunnen 

verschillende taken hebben precies als in de legers van de wereld. 

Door het warmtepomp met de koker verbinding symbool dat zo groot 

is, weten we dat eenheden allemaal dezelfde atmosfeer hebben. Dit 

heeft te maken met de informatie in de Snelle Start Gids dat de 

correcte sfeer creëert in het samenkomen met de Heer. De kokers zijn 

ook een symbool van passend samengevoegd, wat weer een 

Gemeenschappelijk Proces Schema omvat. Ik heb een scene 

toegevoegd wat de kokers laat zien en de ondergronds verborgen 

verbindingen van alle eenheden.  



 

In de water scene heb ik aangegeven dat de militaire eenheid precies 

daar moet worden gebouwd waar de mannen dollen met de “dingen 

van de Geest”. Dit zijn mannen die de gegeven informatie ontvangen 

hebben, maar er niets mee doen. Ze doen hun eigen dingen! Het is een 

serieuze zaak waar de Heer mee bezig is, een zaak van leven en dood 

voor veel mensen, verder dan wat deze mensen begrijpen. De Heer is 

hier op Zijn wit paard om te strijden en Hij heeft deze militaire 

eenheden nodig, precies zoals het nodig was dat het Leger van Israël 

Hem gehoorzaam was bij de slag van Jericho. Hij was toen daar 

aanwezig om te strijden, zoals Hij nu aanwezig is om te strijden in 

deze Eind Tijd. We zijn de tijdsperiode binnengegaan waarvan de 

Bijbel zegt dat het “ De Dag Des Heren “ en Hij begint te bouwen aan 

Zijn leger om te strijden! 

 

De afgemaakte eenheden die ongelijk verdeeld zijn over het land heeft 

te maken met de informatie wat staat in het SAMENKOMSTEN- OP 

HET SMALLE PAD artikel waarin de Heer zegt, “Bouw er hier een 

voor Mij “ de specifieke plaatsen aanwijzend over de aarde waar Hij 

iets gebouwd wilde hebben. Ik heb dat plaatje hier geplaatst ter 

herinnering. 

 



We moeten begrijpen dat het de Heer is die tot alle strijd aanzet, niet 

wij. Israël ging de strijd van Jericho niet aan, dat deed de Heer. Hij 

bracht het aan de orde. Hij doet het nu nog, we hebben dat ervaren. 

 

 

De Heer van het Boek Openbaringen.  

In een visioen op 26 September 1989, zag ik een erg volwassen man 

die ongeveer een huizenblok weg stond met Zijn zwaard in zijn Hand.  

 

 

Het zwaard was aan zijn zijde met de punt op de grond. Op het 

moment noemde ik het zwaard een scepter omdat het zwaard autoriteit 

uitvoert zoals een scepter. Hij was een strijder maar droeg geen schild 

of helm, alleen het tweezijdig scherp zwaard dat alle autoriteit 

uitvoert. Ik weet niet hoe ik Zijn kleding moet omschrijven dan alleen 

simpel te zeggen dat het kracht uitdrukte en van leer gemaakt was. Ik 

wist dat ik keek naar de Heer van het Boek Openbaringen ,niemand 

anders dan Jezus Christus. Hij stond op een hogere grond dan wij 

waren, op ons wachtend dat wij kwamen waar Hij was. De Heer van 

het Boek Openbaringen had alle autoriteit 

 

God doet nooit iets zonder doel dus wist ik dat er op zijn minst een 

reden was dat mij de Heer van het Boek Openbaringen getoond werd. 



Pas recent, zo'n achttien jaar later, toen ik informatie begon te 

verzamelen om te schrijven over het leger van de Heer dat met Hem 

binnenging in de geestelijke oorlogvoering te Jericho, werd mijn 

aandacht getrokken naar het volgende: 

 

Jozua 5 

 

13 Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen 

ophief, en zag toe, en ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een 

uitgetogen zwaard in Zijn hand had. En Jozua ging tot Hem, en zeide 

tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden? 

14 En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir des 

HEEREN: Ik ben nu gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter 

aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn 

knecht? 

15 Toen zeide de Vorst van het heir des HEEREN tot Jozua: Trek uw 

schoenen af van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig. 

En Jozua deed alzo. 

 

De heer was ter plaatse verschenen. Jozua noemde Hem Heer en de 

grond was heilig geworden bij de manifestatie van de Heer. Dit 

gebeurd niet met de grond wanneer engelen komen, en engelen van 

God staan niet ote dat mensen hen aanbidden. Jezus was ter plekke om 

te strijden. Jozua zag Hem met een zwaard, precies zoals ik zag dat de 

Heer van het Boek Openbaring een zwaard had.  

God is niet de auteur van verwarring en het is goed om te zeggen dat 

de Heer van het Boek Openbaringen grote dingen zal doen, en meer 

nog, tijdens ons leven zoals Hij deed bij de slag van Jericho. 

 



We weten dat het Witte Paard nu hier is, door de “dingen van de 

Geest”. De dispensatie van alles van het Witte Paard aangaat is nu in 

beweging. Het Witte Paard met de Heer op zijn rug is meer dan eens 

in het midden van onze samenkomsten gezien, en bij verschillende 

mensen. Jezus is hier zoals Hij was bij de slag van Jericho. Hij is op 

een andere manier hier, ik heb met sommige voorbidders gesproken 

buiten deze groep (bediening) en zij waren het ermee eens dat het 

anders is in de geestelijke werkelijkheid. Jezus is hier om Zijn Bruid 

voort te brengen, om te strijden, en zijn Woord voort te brengen in het 

Boek Openbaringen. 

 

steel down the top of the hand rails here = staal aan de bovenkant van 

de leuning hier. 

Floor = vloer 

End view of bridge = eind punt van de brug 

 

Het zwaard wat ik zag toen ik De Heer van het Boek Openbaringen 

zag is het zelfde zwaard dat ik zag en dat gedragen werd door de Heer 



op het Witte Paard van Openbaringen 6 en 12. God is niet de auteur 

van verwarring. Het Witte paard van Openbaringen 6 draag een boog 

wat verbond symboliseert precies zoals de regenboog verbond 

symboliseert en de convexe oppervlakken op de brug om over te 

steken symboliseert verbond. Verbond is de manier waarop we over 

steken om binnen te gaan in het Koninkrijk van God. Dit is de reden 

waarom de Heilige Geest openbaart hoe we in verbond met de Heer 

komen – hoe we met Hem trouwen. Het staat op Gods kalender zoals 

geopenbaard door de Heilige Geest! Zie: Niet in Kaart Gebrachte 

Wateren. 

 

Het andere paarden in Openbaringen 6 zijn ook door God gestuurd, 

precies zoals de engel des doods gestuurd werd naar de 

eerstgeborenen van Egypte. Israël moest God gehoorzamen en het 

bloed van het lam op/over hun deuren aanbrengen anders zou de engel 

des doods ook hun eerstgeborenen nemen. Het is nu hetzelfde beeld in 

dat Jezus het nieuwe verbond tot stand bracht verzegeld met Zijn 

bloed. Christenen moeten het bloed-verbond binnengaan door 

gehoorzaamheid om bescherming te krijgen tijdens de dispensatie van 

alle andere paarden van Openbaringen 6 en de eindtijd. De Heer van 

het Boek Openbaringen wacht erop dat Christenen komen naar waar 

Hij nu is in Zijn strijd . De strijd is des Heren! 

 

 

 

 

 


