
Gods Hart 
 
Uittreksel van een woord oorspronkelijk gegeven aan dit lichaam: 
 
27 Augustus 1989, 
Ik zoek naar geloof bij Mijn volk. Ik zoek naar geloof gebaseerd op Mij en Mijn wegen, niet Mijn 
handelen. Ik zoek naar geloof in Mijn wegen. Ken Mijn wegen. Neem van Mijn Hart als een geschenk, 
Mijn kinderen. Mijn hart is verpakt met een strik; het is een geschenk aan jou. Pak het uit als een 
geschenk en ontvang het van Mij want de wereld kan het niet ontvangen.  Er is een wereld 
stervende, en Ik wil dat Mijn hart aan hen gegeven wordt. 
 
Gezicht: 19 Maart 1999 

 
Ik was bezig een witte cadeaudoos uit te pakken, het had een deksel met een strik erop. Toen ik de 
deksel eraf haalde, zag ik notitie Boeke met een spiraal in de doos gestapeld. Ze waren schoon en 
mooi in verschillende mooie kleuren. De spiralen zaten aan de bovenkant zodat je ze onderaan open 
kon slaan. Ik begon ze eruit te nemen een voor een en merkte op dat ze taps toeliepen naar de 
beneden kant maar niet op een punt eindigden. Ze waren gelinieerd en de notitieboeken waren breder 
naar boven met tapse zijkanten. In het gezicht was ik opgewonden en wist dat het prachtige 
notitieboeken waren. Terwijl ik uit het gezicht kwam, realiseerde ik me dat ze het centrum van een hart 
waren. (De notitieboeken waren het centrum van een hart – niet de onder en bovenkant.) 
 
God maakt in dit gezicht duidelijk dat deze informatie in het centrum van Zijn hart is. De kleurrijke 
notitieboeken verwijzen naar informatie die we gekregen hebben en nog steeds krijgen welke uit de 
levensrivier van God komt. Deze informatie wordt bewaard in wat wij noemen een Gezamenlijk 
Stroom Boekje. Vanaf 1988 en doorlopend tot en met 2006 bevat dit journaal 1.661 geprinte pagina’s 

en in lettergrootte no.  11. 
 
Toen het gezicht gegeven werd hadden we al drie ringbanden die artikelen  bevatten van deze site 
geschreven vanuit de informatie die bewaard werd in het Gezamenlijk Stroom Boekje  Het notitieboek 
was rood en nadat de Heer gezegd had, “Denk eraan het is voor Mij, niet voor jouw,” Schreven we die 
woorden voorop op het notitieboek. Dit rode notitieboek bevatte de artikelen die nu op de site Take 
His Heart staan. We begonnen mensen die geïnteresseerd waren een notitieboek te geven en als er 
artikelen geschreven werden stuurden we die aan hen zodat ze die in hun notitie boek konden 
toevoegen. 
 
Op 12 februari 1998  maakte God duidelijk dat we op het internet moesten gaan en de geschreven 
stukken die in dit rode notitieboek waren het begin van de site Take His Heart . Op het moment 
kunnen we zien hoe langzaam, stap voor stap, God ons gebracht heeft naar wat Hij wil dat we doen, 



totdat we de wereld bereikt hebben met Zijn Hart. Zoals je kunt zien aan de datums,  waren we op het 
internet toen we het nachtvisioen (gezicht) van 19 maart 1999 kregen. Om duidelijk te zijn,  volgens dit 
visioen, zien we dat God onthult dat de artikelen op deze site in het centrum van Zijn Hart zijn! 
 

 
 
Met het visioen onthulde de Heilige Geest dat we “bezig waren met” met  wat ons gezegd was dat we 
moesten doen in de profetie. “Neem van Mijn Hart als een geschenk, Mijn kinderen. Mijn hart is 
verpakt met een strik; het is een geschenk aan jou.” Dit “bezig waren met” is onthuld in het begin van 
het gezicht zoals gezegd: Ik was bezig een witte cadeaudoos uit te pakken. 
 
God gaat verder te zeggen:  
Pak het uit als een geschenk en ontvang het van Mij want de wereld kan het niet ontvangen.  Er is 
een wereld stervende, en Ik wil dat Mijn hart aan hen gegeven wordt. 
 
Dit “bezig zijn met” is door de jaren heen doorgegaan, zoals bewezen wordt op deze site. We zijn er 
zeker van dat we doorgaan tot in Gods komende gebeurtenissen. 
 
Het Symbolische Rode Notitieboek 
 
Ik vertel een stukje van een gezicht waarin ik aan een lange tafel zat met mensen: 
 
19 mei 2002 
… We zaten daar en wisten niet wat we op dit punt moesten doen, dus ik was begonnen over dingen 
te praten. Ik had aan mijn linkerkant de  omslag naar “Gods Hart, “ het rode notitieboek van de 
web geschriften, maar het was alleen de omslag voor zover ik wist…. 
 
Het was aan mij bevestigd dat elke keer dat het rode drie-ringen notitieboek verscheen in visioenen en 
dromen, het symbolisch was voor informatie en te maken had met Gods Hart. Dit is extra belangrijk 
om te begrijpen in een visioen dat beschreven staat in  Hij Zal De Harten Van De Vaders Brengen 
naar de Kinderen  
 
De Heer wil Zijn Hart geven aan de mensen in de wereld. Hieronder een woord dat ons werd gegeven: 
 
19 juli 2002 
 De Heer zei, “Ontvang Mijn Hart dat verpakt is met een strik, want je weet niet wat ik allemaal voor je 
in petto heb.”  
 



Door de jaren is God met ons bezig geweest over Zijn Hart en onze harten. Verschillende mensen 
hebben Zijn Hart gezien op momenten dat de Heilige Geest er het er met ons over had. Ik kan je 
vertellen van het moment dat ik met de Heer in de hemel was dat Zijn Hart gericht is op de mensen op 
een manier die ver uitgaat boven ons voorstellingsvermogen. Als je de tranen van liefde kunt 
herinneren die vloeiden voor één persoon,  in mijn ervaring in de hemel  opgeschreven, kun je er een 
glimp van opvangen. Maar denk eraan dat het onwettig was voor Hem om te doen wat Hij wilde doen, 
dus Hij kon niets voor hen doen. Het ging in tegen Zijn Woord. De Heer wil zijn volk beschermen in 
deze eindtijd, Het is Zijn verlangen. Maar er zijn grenzen (voorwaarden) om te kunnen wandelen met 
Hem onder Zijn bescherming als Zijn Vlekkeloze Bruid. 
 
27 augustus 1989, 
Ik zoek naar geloof bij Mijn volk. Ik zoek naar geloof gebaseerd op Mij en Mijn wegen, niet Mijn 
handelen. Ik zoek naar geloof in Mijn wegen. Ken Mijn wegen. Neem van Mijn Hart als een geschenk, 
Mijn kinderen. Mijn hart is verpakt met een strik; het is een geschenk aan jou. Pak het uit als een 
geschenk en ontvang het van Mij want de wereld kan het niet ontvangen.  Er is een wereld 
stervende, en Ik wil dat Mijn hart aan hen gegeven wordt. 
 
 

Welkom op : Breng Zijn Hart naar de Wereld Bediening website 
www.takehisheart.com 


