
Onderste vlek – hoe de Heilige Geest onderwijst 
 

Heilige Geest / De manier waarop de Heilige Geest  
onderwijst, is door geestelijke dingen. Hij is de leraar  
van Gods Woord en er is een patroon waarin we dit  
moeten doen, Geestelijk met geestelijk vergelijken. 

 
Dit patroon wordt in de Bijbel gedemonstreerd.  

Gelovigen, God vrezende mensen, niet begrijpend hoe  
de Heilige Geest onderwijst is de hoofdoorzaak van  

valse leerstellingen in de kerk. 
 

Inhoud:  
1. Het werktuig waarmee de Heilige Geest onderwijst. 
2. Het werktuig van een Processchema. 

Een noodzaak voor de leiders van een Rechtspersoon. 
    
 

Het werktuig waarmee de Heilige Geest onderwijst. 
 
1  Corinthiërs 2:12-13 
Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij 
zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn;. Welke wij ook spreken, niet met 
woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke 
dingen met geestelijke dingen samenvoegende. 
 

God zond zijn woord 
 
Johannes 15:20 
20 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij 
vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden 
heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. 
 
Johannes 1:1,2 
1.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2.  Het was in 
het begin bij God. 
 
Johannes 1:14 
 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, 
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
 
Wetend dat “het Woord” naar God en zijn Zoon verwijst, het woord “Woord” en dat niet 
alleen in bovenstaand, maar ook in andere, zoals Johannes 15:20, betekend: iets wat gezegd 
is, inclusief de gedachte. 
(Strong's Exhaustive Concordance Of The Bible, Abingdon Press, Nashville, New York, 1974.) 
 



Er is slechts een waarheid 
 
Toen ik naar de Hemel gebracht was, zoals Paulus naar de Hemel is geweest, zag ik wat God 
bedoelde toen Hij zei, wat Hij zei in de Schrift. Mijn gedachten, mijn inzichten (wat mij 
geleerd was), of mijn interpretatie van Zijn Woord hielden geen stand. “Wat God bedoelde” 
is wat je zult zien wanneer je naar de Hemel gaat. Je zult Gods gedachte achter Zijn woord 
zien, en Hij, omdat Hij absolute waarheid is, zal niet in staat zijn te veranderen of variëren, 
over welk onderwerp dan ook, alleen omdat jij het verkeerd begrepen hebt of onderwezen 
bent door goedbedoelende mensen die de Heer lief hebben. De Heilige Geest is de enige 
leraar Die Gods gedachte achter Zijn Woord kent. Daarom, moeten we alles begrijpen wat 
we kunnen, over hoe de Heilige Geest onderwijst en openstaan voor Zijn onderwijs. 
In de USA zijn meer dan 600 verschillende denominaties van de protestantse kerk. Ze 
vertegenwoordigen bijna 600 verschillende ideeën over wat de Bijbel zegt, op een of andere 
manier. De Bijbel waarschuwt vele malen voor de wijsheid van mensen, en het feit dat we 
niet redeneren of denken zoals God wil dat we doen. We moeten niet op eigen inzicht 
steunen. 
 
Spreuken 3:5 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.  

 
Paulus verwijst naar de wijsheid van mensen vlak voordat hij spreekt over hoe de Heilige 
Geest onderwijst in 1 Korinthe 2. Hij spreekt specifiek over de wijsheid van deze wereld die 
ten onder zullen gaan. 
1 Korinthe 2:6 
Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet 
de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. 
Toen ik naar de hemel gebracht was en naar de hel beneden keek, zag ik daar een gelovige 
die daar was als gevolg van het onderwijs en tradities voortgebracht door de wijsheid van 
mensen, die steunden op hun eigen inzichten en begrijpen van wat de Bijbel zegt. Dit 
onderwijs en deze tradities waren voor die gelovige de oorzaak van het ten onder gaan en 
het was onomkeerbaar. Het was te laat voor die persoon. Het ontzettend droevige aan deze 
situatie was dat het niet haar schuld was dat ze in de hel zat. Het was het resultaat van de 
leiders van de kerk die steunden op hun eigen inzichten van hoe iemand voor het eeuwige 
leven gered moest worden, een zeer kritiek gebied. Dit is de reden waarom ik denk dat dit 
een van de twee meest belangrijke artikelen is die ik ooit geschreven heb.  Ik hoop dat ik 
duidelijk ben. En geen steek laat vallen. Ik zal verschillende voorbeelden geven, soms dingen 
meerdere keren naar voren brengend om aan te tonen hoe ernstig het probleem is dat 
leiders steunen van de kerk niet weten hoe de Heilige Geest onderwijst. De schrift geeft 
voorbeelden van hoe de Heilige Geest een persoon onderwijst, wat ik later zal uitleggen. 
 
Om Gods gedachte achter een Schriftgedeelte te weten, of wat Hij bedoelt, vereist uitleg van 
de Heilige Geest. Er is geen andere manier. Het kan niet verkregen worden door wijsheid of 
inzichten van mensen. Laat ons dit beredeneren. Als alle leiders van de kerkelijke wereld  
door dezelfde onderwijzer onderwezen werden, en allemaal wisten hoe hij onderwees, zou 
er maar en idee zijn, een wetenschap, van wat de Bijbel zegt, geen twee of enig getal tot de 
600. Er is mar een waarheid van het doel van de waterdoop. Er is een waarheid over hoe 



iemand gered wordt. Er is een doel voor het afnemen van een belijdenis, en zo verder. Er is 
maar een waarheid. Dat is wat God bedoeld/bedoelde. En dat is wat blijft staan. 
 
Een “ding van de Geest” aangaande dit artikel: 
 
God heeft een beeld gemaakt door Zijn Woord. Dit beeld is als een olieverfschilderij. Het 
heeft diepte het heeft een substantie. Op een keer schreef ik een artikel in een tijdschrift 
over dit onderwerp. De heer gaf me dit visioen, uitbeeldend wat het ware water van het 
woord is. Het is: “God gedachte, wat Hij bedoelde toen Hij het zei!”

 
Vertaling:  
1 Wij lezen en bestuderen dit (Gods Woord) 
2 We moeten dit weten (Gods gedachte) 
3 De Heilige Geest onderwijst ons dit (Gods gedachte) Hoe doet Hij dat? … 1 Korinte 2:13 
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
4 Dan krijgen we het pure (Woord Woord Woord) 
 
Dit visioen is een “Ding van de Geest”  waarvan de Schrift zegt dat wij als Christenen er 
aandacht aan moeten geven, en naar moeten handelen, Romeinen 8:5. (We zullen het hier 
later nog verder over hebben). Dit visioen is slechts een van de “Dingen van de Geest”aan 
mij gegeven, om mij te leren waarover ik spreek in dit artikel. Er is pure waarheid in dit 
visioen gegeven door de Heilige Geest gegeven visioen. Voor de duidelijkheid heb ik nummer 
1tot en met 4 toegevoegd, maar ik heb deze inzichten gekregen door andere “Dingen van de 
Geest” aan mij gegeven, met elkaar samen te voegen. Zonder de andere dingen van de 
Geest zou ik 1 tot en met 4 niet weten. Ik zou het visioen naar eigen inzicht hebben kunnen 
verklaren, wat wil zeggen dat ik Gods pure gedachte kreeg eenvoudig door het lezen van het 
Woord van God. 
Kijk naar het visioen, denk erover na ook zonder de toevoegingen die ik gemaakt heb, 
wetend wat het woord “Woord” betekent,”Wat gezegd is, inclusief de gedachte.” Weet dat 



God je een waarheid laat zien. Wanneer je de Bijbel opent, weet dat je kijkt naar GODS 
WOORD, maar realiseer je ook dat we Gods gedachte in Zijn Woord moeten begrijpen. 
 
Het Woord van God zegt De Heilige Geest onthult de diepten van God aan ons. 
 
1 Korinthe 2:10 
 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods 
. 
Wanneer God Zijn Woord aan ons geeft, is dat inclusief Zijn gedachten. Wij kunnen Gods 
stem horen, Gods Woord lezen en als gevolg van de gedachtepatronen in onze geest, niet 
komen we bij de bedoeling van wat God eigenlijk zegt. Als we niet de input hebben van de 
“Dingen van de Geest”, en begrijpen hoe de Heilige Geest onderwijst “Geestelijke met 
geestelijke dingen vergelijken” blijven we achter met slechts de interpretaties die tot stand 
gebracht zijn door de wijsheid en inzichten van mensen. Ja, de Bijbel zegt dat we moeten 
studeren en Gods Woord recht snijden. 
 
2 Timotheus 2:15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die 
niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 
 
Het zegt ook dat we de dingen goed moeten samenvoegen. 
 
Jesaja 28:10 
Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, 
daar een weinig.  
 
Maar dit is onmogelijk met de wijsheid van mensen. Zonder de input en leiding van de 
onderwijzer van de Bijbel, kunnen wij als mensen niet recht snijden en regel op regel 
toevoegen zonder fouten. We weten niet waar we de mist in gaan en wat belangrijker is, we 
kunnen eenvoudigweg niet het juiste begrip krijgen van de gedachte achter het Woord! 
Zonder te begrijpen hoe de Heilige Geest onderwijst zijn we bijna even slecht af, zo niet 
slechter, als dat we helemaal geen onderwijzer hebben. Als je onwetend negeer hoe de 
onderwijzer leert, heb je de onderwijzer afgewezen en heb je eigenlijk geen onderwijzer. Stel 
je eens voor wat er zou gebeuren wanneer wij als natie onze kinderen gewoon  boeken 
gaven en van hen verwachten dat ze zichzelf zouden onderwijzen, zonder leraren? Als ik jou 
een boek gaf waarin alles stond wat er te weten valt over hoe je een Space Shuttle bestuurt, 
verwacht je dan dat je ook werkelijk zult kunnen vliegen zonder onderwijzer of instructeur? 
Zonder de input van de mensen die de Space Shuttle gebouwd hebben, en tips van een 
ervarene, en wat leiding van een instructeur, zul je nooit in staat zijn een Shuttle succesvol te 
besturen. 
Zo is het ook met de Bijbel. We hebben de Persoon nodig die de Bijbel schreef om hem te 
begrijpen en te begeleiden als ook om de juiste dingen te onderscheiden (recht snijden), 
regel op regel, gebod op gebod samen te voegen. En we hebben de Heilige Geest nodig om 
ons Gods gedachte in de Bijbel te onderwijzen, we moeten weten hoe de Heilige Geest 
onderwijst, Geestelijke dingen met geestelijke vergelijkend,  zo niet dan is onze positie gelijk 
aan hen die geen onderwijzer hebben. Gebrek aan inzicht van hoe de Heilige Geest 
onderwijst, heeft de kerk achtergelaten met allerlei soorten van leerstellingen of onderijs 



van mensen, zoals de Bijbel onthult dat er zullen heersen inde laatste dagen. Daarom 
hebben we meer dan 600 denominaties (in de USA). Daarom spreekt de Bijbel van leraren 
die jeukende oren hebben. 
Het lichaam van Christus, en voornamelijk de leiders, heeft het nodig dat ze toehoorders 
worden van mensen die onderwezen zijn door de Heilige Geest. Een man die is onderwezen, 
door Geestelijke dingen met geestelijke te vergelijken, kan getuigen van de “dingen van de 
Geest” die de Heilige Geest gebruikt heeft om hem te onderwijzen. Een man die geen 
getuigenis kan geven van de “dingen van de Geest” met betrekking tot het onderwijs 
waarover hij spreekt werd niet onderwezen door de Heilige Geest. 
 
Het kan zijn dat je de indruk krijgt dat ik tegen Bijbelstudies ben. Nee, ze zijn goed en 
discussie kan inzicht geven aan mensen. Maar je moet je bewust zijn dat als de groep geen 
contact heeft met iemand die onderwezen is door de Heilige Geest, de groep volledig 
onderwijs krijgt vanuit de wijsheid van mensen. Ik ben bij een paar  Bijbelstudies betrokken 
gewe`est en ik heb veel van hen geleerd, soms was het waar en soms was het fout. Ik ben in 
bijeenkomsten geweest waar men mij vroeg over wat de Schrift zei. Natuurlijk had ik “mijn 
mening” en meer was het niet, “mijn mening”. Mijn mening en jouw mening zullen geen 
stand houden in het hemels Gerechtshof. Alleen wat God bedoelde zal stand houden. Een 
keer liet de Heer me zien dat mensen hun geloof bouwen op kletspraat (kletspraat van 
mensen onderling) niet op de mogelijkheid dat de Heilige Geest onthult en onderwijst wat 
God bedoeld. 
Kort geleden schreef ik een kleine test. Wanneer een vraag gelezen werd wisten sommige 
mensen wat ik bedoelde maar anderen dachten dat ik iets anders bedoelde. Dit is het 
probleem in de geest van mensen, wetend / kritisch wat Gods bedoeling met Zijn Woord is. 
Wij als mensen nemen waar / interpreteren wat er gezegd wordt door onze ervaringen en 
wat we eerder als waar hebben ervaren. Er zijn veel mensen in de wereld die horen van de 
Heilige Geest, maar er zijn weinig die weten en begrijpen hoe Hij leert, geestelijke te 
vergelijken met de geestelijke. We moeten ons realiseren dat God altijd de waarheid geeft, 
maar er zijn meer "dingen van de Geest" voor nodig om ons die waarheid te laten begrijpen. 
Dat is de reden waarom de Schrift twee dingen noemt wanneer hij zegt: "Hoe de Heilige 
Geest leert, geestelijke dingen te vergelijken met geestelijke.” Er is een geest voor nodig om 
twee "dingen van de Geest” te vergelijken. Het woord vergelijken geeft aan dat er op zijn 
minst twee of meer onderwerpen bij betrokken zijn. Dit zal duidelijker worden wanneer we  
in de Schrift kijken, en kijken naar hoe de Heilige Geest onderwijst. Het pure en simpele feit 
is dat God een/het Woord geeft en dan het begrip, twee verschillende dingen. Laat mij een 
getuigenis tegenover u afleggen, dat God een waarheid geeft en dan de kennis. Het gaat op 
die manier met zijn Woord. Het is de waarheid, maar Hij is degene die de kennis geeft, niet 
de geesten van de mensen. Op een dag was ik met God aan het argumenteren over 
bepaalde teksten. Er schenen tegenstrijdigheden te zijn. Toen antwoordde God met een 
hele, hele luide stem, “Het is zoals het is” Ik was geschrokken en  ontzet over wat er gebeurt 
was. Ik wist niet wat God bedoelde want naar mijn idee sloeg het nergens op.  Eigenlijk vond 
ik het een stom antwoord en dat zei ik hardop, want het leek niet op een antwoord ergens 
op. "Het is zoals het is." Dat zei me niets, en ik zei God dat het me niets zei, dat het een dom 
antwoord was. Het probleem was dat ik niet de gedachte erachter wist. Drie dagen later 
rolde de Heer het inzicht bij mij naar binnen. “ Alles is zoals Ik zeg dat het is. Jij mag doorgaan 
met te geloven wat je wilt geloven, maar het is zoals Ik zeg dat het is.” U ziet, ik had de 
Waarheid (door de hoorbare Stem van God) bij het eerste “ding van de Geest”maar niet de 



kennis, of de gedachte achter deze woorden. Het antwoord kwam met het tweede “ding van 
de Geest.” Het kwam in delen omdat God in delen geeft, hier een beetje en daar een beetje. 
In dit geval gaf God de waarheid eerst en toen de kennis. Ik moest gehoor geven aan (letten 
op) twee aparte “dingen van de Geest” want het ene zonder het andere zou mij misleid 
hebben en me hebben laten steunen op eigen wijsheid. Sommige mensen zouden kunnen 
zeggen, “Maar de Bijbel zegt dat ik de Heilige Geest heb en dat ik geen mens nodig heb om 
mij te onderwijzen. Ik kan rustig gaan zitten en de Bijbel bestuderen en met de waarheid op 
de proppen komen.” Zij geloven dit aan de hand van het volgende Schriftgedeelte. 

1 John 2:27 En  de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet 
van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook 
waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. 

Merk op dat de Schrift zegt “maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen.” Met andere 
woorden, de Heilige Geest onderwijst jou over alles en jij hebt geen behoefte dat de mens je 
wat leert. Dit is een waarheid, maar als het Lichaam van Christus niet weet hoe de Heilige 
Geest onderwijst, is het onderwezen met de wijsheid van mensen, door mensen die steunen 
op hun eigen kennis. Zonder uitzondering! 
Het is te vergelijken met naar school gaan en je krijgt een boek maar de leraar geeft op een 
voor jou vreemde manier les. Je begrijpt niet dat je het niet echt begrijpt. Dan kom je terecht 
bij je eigen interpretatie van het boek en wat de leraar zegt en je zakt voor het examen. 
Waarom? Niet omdat je het boek niet bestudeert hebt, of niet geluisterd hebt naar de 
leraar; dat deed je! Maar je kreeg niet de juiste kennis omdat je de manier van lesgeven van 
de leraar niet begreep. Het Lichaam van Christus, voornamelijk de leiders, moeten 
toehoorders worden van mensen die weten hoe de Heilige Geest onderwijst, “Geestelijk 
met geestelijk vergelijkend. “ Iedereen die begrijpt hoe de Heilige Geest onderwijst kan 
onderwijzen hoe Hij onderwijst. 
God houdt van ons en Hij zal ons niet onkundig laten over hoe de Heilige Geest onderwijst. 
God onthulde hoe de Heilige Geest de diepten Gods onderwijst aan ons in Zijn Woord. 
 
2 Korinthe 2:12,13 

Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn Dewelke wij ook 
spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de 
Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  

 
Dit is niet de enige plaats waar de Bijbel spreekt over de “dingen van de Geest’. Om meer 
kennis te krijgen van de dingen van de Geest, kijken we in het boek Romeinen. 

 
Romeinen 8:5 
Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn 
bedenken, dat des Geestes is 

 

Eenvoudig gezegd, God zegt hier om de Heilige Geest te gehoorzamen moet je aandacht 
geven en mediteren over de dingen van de Heilige Geest. De dingen (gaven) van de Heilige 
Geest zijn tastbare dingen. Een woord, een droom, of een visioen zijn dingen van de Geest 
die we kunnen vasthouden als een substantieel iets, dat komt van en geproduceerd is door 
de Geest van God. Mijn ervaring is dat de gaven (dingen) van de Geest (wijsheid, kennis, 
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onderscheid van geesten, en profetie) tot uitdrukking kunnen komen in een woord, een 
droom of een visioen. 
Een van de meer wonderlijke dingen die kunnen gebeuren wanneer je let op de “dingen van 
de Geest” is bevrijding, die ontstaat door dat de Heilige Geest waarhei onthult/onderwijst. 
God kan valse leerstellingen en onwaarheid die in iemands leven voorkomt overwinnen. 
Petrus is een goed voorbeeld van een man Gods die iets moest leren.  
In het verhaal over Cornelius zien we een voorbeeld van hoe de Heilige Geest Petrus 
onderwijst, doordat Petrus Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegt, God overwint 
in Petrus een valse leerstelling! 
 
We beginnen in handelingen 10:9 en verder   .  

9 En des anderen daags, terwijl deze reisden, en nabij de stad kwamen, klom Petrus op het 
dak, om te bidden, omtrent de zesde ure. 10 En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En 
terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen 
11 En hij zag den hemel geopend, en een zeker vat tot hem nederdalen, gelijk een groot 
linnen laken, aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde;  
12 In hetwelk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, 
en de vogelen des hemels. 13 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en 
eet. 14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of 
onrein was15 En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God 
gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. 16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat 
werd wederom opgenomen in den hemel.  

 
Petrus heeft zojuist zijn eerste ding van de Geest gekregen, een visioen. Wanner je het leest 
zie je dat de Geest van God met Petrus bezig is, en hem laat zien wat hij moet doen. Op dit 
moment heeft Petrus nog niet het inzicht in het visioen. Het is Petrus’ openbaring over het 
Woord van God waar we naar zoeken, een waarheid die Petrus niet wist. Merk ook op dat 
Petrus vasthoudt aan het originele “ding van de Geest” totdat hij het uiteindelijke inzicht 
krijgt. 

 

17 En alzo Petrus in zichzelven twijfelde, wat toch het gezicht mocht zijn, dat hij gezien had, 
ziet, de mannen, die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebbende naar het huis 
van Simon, stonden aan de poort. 18 En iemand geroepen hebbende, vraagden zij, of 
Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. 19 En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide 
de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20 Daarom  sta op, ga af, en reis met hen, 
niet twijfelende; want ik heb hen gezonden. 21 En Petrus ging af tot de mannen die van 
Cornelius tot hem gezonden waren, en zeide: Ziet, ik ben het, dien gij zoekt; wat is de 
oorzaak, waarom gij hier zijt? 22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een 
rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der 
Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou 
ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen.  
23 Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging 
Petrus met hen heen, en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem.  
24 En des anderen daags kwamen zij te Cesaréa. En Cornelius verwachtte hen, 
samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden.  
25 En als het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende 
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aan zijn voeten, aanbad hij. 26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta   
op, ik ben ook zelf een mens. 27 En met hem sprekende, ging hij in, en vond er velen, die 
samengekomen waren. 28 En hij zeide tot hen: Gij  weet, hoe het een Joodsen man 
ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; doch  God heeft mij getoond, 
dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten.  
  

Petrus begon inzicht te krijgen in de bovenlaag van het schilderij (openbaring) dat God aan 
het maken was omdat hij een huis van een Heiden binnen was gegaan, die onrein 
beschouwd werden. Maar hij heeft nog niet het tweede ding (ervaring) van de Geest en 
daardoor heeft hij nog niet de hele waarheid die God hem wil laten begrijpen 

 

 
29 Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, 

om wat reden gijlieden mij hebt ontboden.  
 

Hier krijgt Petrus te horen wat de Geest van de Heer gezegd en gedaan heeft in het leven 
van Cornelius, zijn tweede “ding van de Geest” of zou kunnen zijn. 

 

 
  

30 En Cornelius zeide: Over vier dagen was ik vastende tot deze ure toe, en ter negende ure 
bad ik in mijn huis. 31 En ziet, een man stond voor mij, in   
een blinkend kleed, en zeide: Cornelius! uw gebed is verhoord, en uw aalmoezen zijn voor 
God gedacht geworden. 32 Zend dan naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt 
Petrus; deze ligt te huis in het huis van Simon, den lederbereider, aan de zee, welke, hier 
gekomen zijnde, tot u spreken zal. 33 Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij 
hebt welgedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, 
om te horen al hetgeen u van God bevolen is.  

 
 

Na Cornelius verhaal gehoord te hebben van wat de Geest van God gedaan heeft, krijgt 
Petrus de volledige openbaring door in zijn geest “een plus een” op te tellen, alle dingen die 
door de Geest van God gedaan waren vergelijkend. 
 
(vergelijken met betekend bedenken hoe twee dingen met elkaar verband houden om 
inzicht te krijgen) 
 
Natuurlijk, zijn oorspronkelijk visioen van dieren die op de aarde neergelaten werden en de 
woorden van God, “Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken” werden 
allemaal duidelijk voor hem door de andere dingen (dingen van de Geest) die de Heilige 
Geest later deed. 
 

34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat   
God geen aannemer des persoons is;  

 

Petrus had een openbaring, die als een licht bel in zijn geest binnenkwam. God had het 
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schilderij afgemaakt. Nu kon hij begrijpen dat heidenen gered konden worden en dat was 
een reden waarom hij daar was. Dit wordt duidelijk gemaakt wanneer hij een verslag geeft 
van de gebeurtenissen in Cornelius huis aan de anderen, in het volgende hoofdstuk. Petrus 
legt uit wat er gebeurd is, aangaande Cornelius.  
 
Handelingen 11:13,14 
13 En hij heeft ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem 
zeide: Zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus;  
14 Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis 
 
Een basis - waarheid werd door de Geest van God aan hem bekend gemaakt. Petrus zou 
het niet geloofd hebben door het horen van de nog kleine stem omdat het tegen zijn 
geloof was, zijn overtuigingen, de dingen die in zijn eigen geest waren. Hij was bij Jezus 
geweest en begreep het nog niet. De Heilige Geest moest hem op een dramatische manier 
onderwijzen, gebruik makend Geestelijke dingen. De Heilige Geest moet soms onze 
aandacht trekken. Paulus werd op dezelfde manier onderwezen. Hiervoor moeten we 
naar het boek Efeze gaan, hoofdstuk 3 beginnend bij vers tot vers 6, 
 
 

 

3 Dat Hij mij door 
openbaring heeft bekend gemaakt deze  
verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;  
4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van 
Christus),  
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk  
zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;  
 
Welke openbaring had God voor Paulus. 
 
6 Namelijk dat de heidenen zijn medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en 
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie. 
 
Paulus zegt hier dat hij hetzelfde geleerd had welke Petrus had geleerd in het huis van 
Cornelius, dat de Heidenen gered konden worden. Paulus zegt in vers 5 dat deze informatie 
geopenbaard wordt aan heilige apostelen en profeten door de Geest van God. Paulus moest 
zijn geest gebruiken om de openbaring te krijgen. Hij moest de “dingen” optellen. Ik heb het 
woord wetenschap onderstreept in vers 4. Dat woord betekend in Strong's Exhaustive 
Concordance Of The Bible, een mental samenstellen van dingen. 
Dus we zien in vers 4 door de suggestie voor het woord wetenschap  dat Paullus de “dingen 
van de Geest” moest optellen, om tot dezelfde openbaring te komen die Petrus had in 
Cornelius zijn huis. Onder de apostelen had bevestiging plaatsgevonden. 
 
De Heidenen konden gered worden. 
 
 
 
 



Mijn persoonlijke kennismaking met hoe de Heilige Geest onderwijst 
 
Op een dag zag ik mijzelf, in een visioen, staande voor een kerk vol met mensen. Ik hield 
helemaal niet van het idee zoiets te doen. Ik hou er niet van om voor mensen te staan, punt 
uit. Dus ik stelde de Heer een vraag, “Heer als ik moet spreken, wat moet ik dan zeggen?” Hij 
antwoordde, “De Waarheid” Ik zei, “Heer Ik weet de waarheid niet. Ik ben geen prediker.” 
De Heer antwoordde, “Wat je gezien hebt met je eigen ogen en wat je zult gaan geloven 
door je ervaringen zal de Waarheid zijn” Wat de Heer mij zojuist gezegt had was mij 
kennismaking met een algemeen patroon van hoe de Heilige Geest onderwijst. Wat ik met 
mijn ogen gezien heb waren visioen en dromen. IK had, net als Petrus, niet de volledige 
openbaring of kennis van wat ik gezien had. Ik moest nog meer visioenen ervaren en dromen 
en meer ervaringen opdoen; ze altijd samenvoegen, om de openbaring te krijgen die God me 
duidelijk wilde maken. Sommigen namen jaren in beslag en andere slechts enkele dagen. De 
heilige Geest heeft me veel dingen geleerd over veel onderwerpen  vanwege mijn doel in 
God. Daarom zul je veel “dingen van de Geest”in mijn artikelen terugvinden. 
Ik heb besloten een symbool in mijn artikelen te plaatsen bij elk “ding van de Geest.” Ik koos 
voor een geopende brievenbus met een brief erin omdat elk “ding van de Geest,” in welke 
vorm dan ook, is als het ontvangen van een brief/Woord van de Heer. Dit vergt wat tijd, 
maar we  moeten ons realiseren hoe belangrijk het is om de Heilige Geest ons te laten 
gebruiken en niet te steunen op je eigen inzichten.  
Eenvoud is de sleutel om te weten wanneer u de waarheid ziet. De Heer vertelde mij, “Als 
plotseling je iets eenvoudig lijkt en het is zinvol, dan is het waar” Elke openbaring van de 
Heer die ik gehad heb, raakte me op precies die manier. Ik heb zo vaak gehoord,”Maar God 
dat is te simpel, zo simpel dat het niet te geloven is.” Niettemin, spreekt de Bijbel over de 
eenvoud die in Jezus Christus is. 
We moeten weten wat God bedoeld in Zijn woord. We moeten de gedachte erachter 
begrijpen omdat betekenissen van woorden veranderen, en soms in korte tijd. 
Bijvoorbeeld toen ik op de middelbare school zat, betekende het woord “gay” iets heel 
anders dan nu! 
Een erg belangrijk voordeel om de “dingen van de Geest” na te volgen is het in staat zijn om 
het verschili te herkennen tussen onze geest en de Heilige Geest. We zouden moeten weten 
dat onze geest en Gods Geest niet hetzelfde zijn, alhoewel ze beide in ons Christenen 
aanwezig zijn. Het moeilijkst voor een Christen is het determineren van zijn geest en de 
Geest van God die in hem is. Het is wat anders dan het onderscheiden van geest, ziel en 
lichaam. Maar om onderscheid te maken tussen onze geest en de Heilige Geest is moeilijker 
omdat het beide geesten zijn. Het volgende vers verifieert dat er een verschil is. 
 
Romeinen 8:16 

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
 
Enige jaren geleden gaf God me een droom. Ik interpreteerde het op die manier zoals ik 
het wilde, precies zoals de meeste Christenen doen, gebruik makend van wat we geloven 
en waarnemen, meestal in het voordeel van ons vlees. Maar toen zei de Heer, “Dat is jouw 
geest, niet die van Mij” De goede uitleg ging in tegen mijn geest en ziel.  Destijds begreep ik 
niets van het samenvoegen van “Geestelijke dingen”met geestelijke om de kennis van God 
te krijgen. Het navolgen van de “dingen van de Geest “ zal je in staat stellen om 
onderscheid te maken tussen jouw menselijke geest en Gods geest. Dis is een noodzaak om 



succesvol te Heer te volgen. Ik zal niet zeggen dat het een leuke deal is, omdat de Bijbel 
zegt dat onze vleselijke geesten ingaan tegen Gods doel en handelingen. 
Wat zou het lichaam van Christus moeten doen? Op het spoor blijven, zowel individueel 
als,als gemeenschap, van de “dingen van de Geest.” Gooi niets weg. Wat niet van God is 
kom je wel tegen. Dit is belangrijk omdat je niet weet wat het is dat je niet weet of ziet, 
dat je wel moet gaan zien. God wel! Laat me je een voorbeeld geven. 
Ik was in een kerk aanwezig toen de zalving van God kwam en mensen zagen  enkele 
“dingen van de Geest,” zoals woorden van kennis. Iemand zei dat hij een tekst van de Heer 
had. Er werd hem toegestaan het te lezen maar niemand begreep waarom God die tekst 
gegeven had. Uiteindelijk deden ze niets met die tekst en naderhand vroeg ik de 
voorganger naar die jongeman. Ik wilde zijn positie in de kerk weten omdat ik nieuwsgierig  
was waarom de Heer die specifieke tekst aan die specifieke persoon gegeven had. 
Wat ik duidelijk wil maken is dat het niet noodzakelijk verkeerd is om niets met een tekst te 
doen in de samenkomst. Maar, wat de voorganger deed was verkeerd!  De voorganger 
vertelde me dat hij die tekst nooit begrepen had en dat dit een erg jonge Christen was. 
Daarom was de voorganger er niet zeker van of de jonge man het van God gehoord had. De 
voorganger had weggegooid wat de Heer naar voren gebracht had, hoofdzakelijk door het 
gebrek aan inzicht in dat Schriftgedeelte. Dit baarde me zorgen maar ik was in die kerk niet 
in een positie om iets aan deze situatie te doen. Eigenlijk, zou de hele gemeente zich, vanaf 
dat moment, moeten hebben afgevraagd en inzicht moeten hebben willen krijgen van de 
Heer, om te weten te komen waarom Hij het gaf. Echter waren ze niet geoefend om het 
tweede “ding van de Geest” te krijgen zodat ze konden ontdekken waarom God het 
gegeven had. Het is verkeerd om zomaar een “ding van de Geest” te verwerpen, God geeft 
het altijd met een doel. God zou mij hebben kunnen gebruiken om enig inzicht te geven 
maar daarvoor kreeg ik geen kans omdat ze het verwierpen. “Ze hadden de baby met het 
badwater weggegooid” Wat was die tekst? 

  
 

Lucas 13:24-27 
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en 

zullen niet kunnen; Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal 

gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: 

Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar 

gij zijt. Alsdan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en 

gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik ken u niet, van 

waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! 

 

De jonge man zijn positie in de kerk was dat hij leider was van de zondagsschool. Ik wist dat 
het voor die kerk belangrijk was om aandacht te geven aan wat de Geest van God naar voren 
had gebracht omdat de Heer met mij bezig was geweest over dit Schriftgedeelte. 

Jij en ik zijn niet in staat om te onderscheiden wat we niet weten en wel zouden moeten 
weten. Dus zouden we niets gebaseerd op eigen inzicht moeten weggooien. Deze 
voorganger steunde op zijn eigen inzichten; steun op Zijn inzichten door open te staan voor 
het tweede “ding van de Geest”. Deze voorganger steunde op zijn eigen inzichten, en liet zijn 
eigen geest betrokken raken, en goodie dit “ding van de Geest “ weg. We moeten zijn als 
Petrus, die zijn geest gericht hield op de “dingen van de Geest”en was daardoor in staat het 
volgende “ding van de Geest” te herkennen en zodoende het inzicht verkreeg. 

Wanneer je gericht blijft op de “dingen van de Geest”, zul je Christenen ontmoeten die tegen 
je in gaan. Dit noemt de Schrift de Christenen met een vleselijke geest. Ze zijn in vijandschap 



met God zonder dat ze het weten. (Romeinen 8:6,7) Het is belangrijk om aandacht te geven 
aan de “dingen van de Geest” want de Geest breng leven door je te waarschuwen, te 
onderwijzen en leiding te geven. 

Ik ken een gezin met een dochter die op brutale wijze vermoord werd. Ze waren in een 
droom gewaarschuwd. Wanneer de Kerk goed onderwijs gegeven had over de “dingen van 
de Geest” van God, zou het deze dochter van de dood gered hebben, Maar de kerken zijn in 
feite vleselijk van geest omdat ze het niet erg vinden om de “dingen van de Geest” te 
negeren!” “Navolgen” betekend meer dan alleen maar luisteren  naar de Heer. 

 

Romeinen 8:5 

Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, 
bedenken, dat des Geestes is. 

 

Het navolgen van de “dingen van de Geest” geeft aan het eind van een situatie leven. God is 
constant bezig ons te waarschuwen voor de dingen die gaan gebeuren en ons te laten zien 
waar we het verkeerd doen. Maar we moeten begrijpen dat Hij het in delen geeft, hier een 
beetje en daar een beetje¸dus zal insicht en kennis later komen, niet direct bij het eerste 
“ding van de Geest.” 

Vanaf 1980 gaf en leidde God woorden aan meer dan 200 mensen die in de bediening 
staan, waarin geopenbaard werd dat de kerk een probleem heeft met het begrijpen van de 
manier waarop mensen gered moeten worden. God probeerde hen te leiden naar iets waar 
ze zich niet van bewust waren, precies zoals Petrus! De Heilige Geest wilde hen 
onderwijzen zoals Petrus door Hem onderwezen werd. Een welbekende spreker zei vanaf de 
spreekstoel dat God hem gezegd had dat er mensen niet gered waren die wel naar voren 
gekomen waren op zijn uitnodiging. Om te begrijpen hoe veelzeggend dit is vertel ik het 
volgende visioen van de Heer. 

 

Ik stond op het toneel met de Heer. Er was een ezel, waarop een groot whiteboard stond, 
tussen mij en de Heer. Een niveau lager voor de Heer waren mannen gekleed in pakken, 
zittend op normale stoelen. De Heer gaf een Woord (voor hen) en stond, stift in de hand, 
klaar om het woord te verklaren dat Hij aan hen gegeven had (wat het tweede d\”ding van 
de Geest” geweest zou zijn) Nadat ze het Woord van de Heer ontvangen hadden wenden 
de mannen zich tot elkaar en spraken over het Woord wat de Heer hen gegeven had. Ik zag 
dat de Heer geduldig wachtte op het moment dat de mannen zich weer naar Hem zouden 
keren zodat Hij het Woord uit kon leggen. Ze deden dat niet, en bleven steunen op hun 
eigen inzicht. Hij wachtte een hele tijd. Toen zag ik dat de Heer kwaad werd. Hij boog voor 
de ezel langs naar mij toe. Ik deed een stap achteruit toen ik Zijn boosheid zag en niet wist 
wat Hij zou gaan doen. Terwijl Hij voor de ezel langsboog, had Hij opeens twee tandwielen in 
Zijn Handen. Het was alsof de twee tandwielen vanuit de ezel kwamen. Het was dat wat Hij 
aan hen had willen uitleggen. Hij drukte de twee tandwielen tegen mijn borst en zei, “Jij bent 
de enige die wou luisteren!” De kracht daarvan sloeg me bijna achterover. Ik strompelde 
achteruit om mijn evenwicht te hervinden, het gewicht van de twee tandwielen 
vasthoudend. 

 

De twee tandwielen die Hij aan hun had willen uitleggen waren die van Tienden geven en 
van Redding. Maar de mannen misten het onderwijs van de Heer door gebrek aan kennis 
van de manier waarop (tandwiel) de Heilige Geest onderwijst. Ze luisterden niet naar de 



uitleg van de Heer. Ze steunden op hun eigen interpretatie van het Woord van de Heer dat 
ze gekregen hadden en ze misten waar het werkelijk allemaal over ging. De reden waarom 
de Heer in het visioen tegen mij zei: “Jij bent de enige die wou luisteren” is niet omdat ik 
speciaal ben, of een speciale zalving heb, maar eenvoudig omdat ik geleerd heb te luisteren 
en veel aandacht te geven aan de “dingen van de Geest,” maakt niet uit door wie ze komen. 
Ik voeg ze altijd samen om inzicht te krijgen omdat Hij me geleerd heeft het op die manier te 
doen. De Heilige Geest is het die inzicht geeft, hier een beetje en daar een beetje. 

God is waarheiden het Woord is waar maar inzicht in die waarheid moet verkregen worden 
in het Lichaam van Christus door de Heilige Geest Zijn mogelijkheid om te onderwijzen, 
Vergelijkende Geestelijke dingen met geestelijke! Van elk onderwerp bestaat maar een 
waarheid en dat is wat God bedoelde. God stort Zijn Geest uit op de aarde om de mensen te 
leiden en te onderwijzen met een doel. Het is dringend noodzakelijk dat het leiderschap van 
de kerk de manier leert waarop de Heilige Geest onderwijst, stuurt, en ons leidt als individu 
en als een gemeenschappelijk lichaam. De kerk zal nooit tot het Bruidschap komen, als hun 
leiders niet het inzicht krijgen in het “Vergelijken van Geestelijke dingen met geestelijke.” De 
informatie op deze site heeft de input van de Heilige Geest in elk onderwerp. Hij onderwijst 
ons de Gedachte van God achter Zijn Woord! 

 

De Tandwielen van een Proces Schema. 
Een noodzaak voor Leiders van een gemeenschappelijk lichaam. 

 

In feite is de Bijbel een Proces Schema, door mensen geschreven onder leiding van de Heilige 
Geest. We moeten eraan denken dat Gods wegen niet onze wegen zijn. Een Proces Schema 
heeft alles te maken met hoe de Heilige Geest ons onderwijst, stuurt, leidt en Gods Woord 
aan ons bevestigd. Een Proces Schema bijhouden is “het vergelijken van geestelijke met 
geestelijke,” continu toestaan  dat God vrij het proces onthult wat Hij wil. 

 

 1 Korinthe 2:12,13. 

Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat 

wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, niet 

met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest 

leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 

 

Het is eveneens de manier waarop we in staat zijn gebod op gebod en regel op regel samen 

te voegen met betrekking op de leiding van de Heilige Geest Zijn leiding en onderwijs, zowel 

in de kerk en in ons persoonlijk leven. Het is het voertuig dat de kerk moet gebruiken om 

hier een weinig en daar een weinig samen te brengen tot een geheel beeld van wat God wil 

openbaren. 

 

Jesaja 28:10 

Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, 
daar een weinig. 
 
Het is een eenvoudige manier waarop je , als individu en als gemeenschappelijke lichaam, 
gehoor kunt geven aan de “dingen van de Geest” en niet in de verdoemenis te vallen. Het 



bestaan van een Proces Schema stelt een gemeenschappelijk lichaam in staat of een individu 
in staat om in vrede te wandelen midden in een oorlog! 
 
Romeinen 8:1 
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het 
vlees wandelen, maar naar den Geest. 
 
Romeinen 8:5 
5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, 
bedenken, dat des Geestes is. 
 
Romeinen 8:6 
6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en 
vrede; 
 
Veel mensen denken dat Romeinen 8:1 zegt dat er geen verdoemenis is als je in cHristus 
bent, bedoelend dat wanneer je in Hem bent je ook automatisch naar de Geest leeft. In 
werkelijkheid zegt het dat er geen verdoemenis is voor Christenen gehoorzamend aan de 
Geest. Dan zegt vers vijf dat gehoorzamen aan de Geest  (bedoelend de Heilige Geest) een 
Christen moet denken (mentaal bewust zijn, letten op) de “dingen van de Geest,” (meervoud 
meer dan 1 ding). Gehoorzamen betekend niet dat je het iedere keer goed doet maar het 
betekend zeker wel dat wanneer je doorgaan om te gehoorzamen, je uiteindelijk de 
overwinning behaalt! Ik kan je nu al vertellen dat een vleselijk denkend Christen een Proces 
Schema bijhouden dwaasheid vind. Dit is volgens de Schrift, want de vleselijke geest heeft 
vijandschap tegen God. (Romeinen 8:7) 
Een Proces Schema geeft  God de mogelijkheid dingen te openbaren die je op geen andere 
manier kunt ontvangen. Er zijn boeken over dromen geschreven, de vergeten taal van God. 
Ik ben het ermee eens dat Hij zeker door dromen spreekt. Maar ik moet duidelijk zijn, omdat 
de Heer het mij duidelijk gemaakt heeft dat Hij de belichting, interpretatie en inzicht van de 
dromen geeft  door op zijn minst twee “dingen van de Geest.” Het kan zo simpel zijnals 
wanneer je een droom belooft eerder aan je gegeven, Of het hebben van twee of meer 
dromen, etc. Wanneer je steeds maar weer dromen hebt over het zelfde onderwerp of 
dezelfde situatie, komt dat omdat je het beeld nog niet begrepen hebt. Er is iets wat je nog 
niet ziet. 
De vleselijke geest geeft er direct een uitleg aan die plezierig is voor het eigen vlees (ik), 
standpunten en tradities. Een Proces Schema goed bijhouden zal je een inzicht geven van de 
onbewuste diepere dingen in je leven. Wanneer je in de gracht ligt (zelf zonder dat je het 
weet), zal het Proces Schema,een schip zijn wat God gebruikt om je eruit te krijgen. We 
moeten ons realiseren dat de Heilige Geest ons dingen toont die we niet weten, niet wat 
we wel weten! 
Afgaande op mijn ervaring, en zeer zeker bewezen door mijn leven en ook tijdens het 
bestaan van Take his heart ’s opdracht, het bijhouden van een Proces Schema is de enige 
manier om Gods Geest te scheiden van je eigen geest. Het is een manier waarop God je de 
kennis of het inzicht kan geven, in plaats van te steunen op je eigen inzicht. Het 
gemeenschappelijk Proces Schema is de stabilisator en uiteindelijke richting aangever van de 
bediening van Take His Heart. Dat komt omdat het God toestaat om vrij te schrijven en te 
bevestigen wat Hij wil in onze levens, zowel gemeenschappelijk als individueel. 



Volgens de Schrift geeft de Heilige Geest naar Zijn wil. Een gevestigde Proces Schema geeft 
Hem de vrije hand, bij wijze van spreken! Ik kan dit feit niet genoeg benadrukken. 
Je moet beslissen of je een Proces Schema wilt beginnen en alles opschrijft. Het niet hebben 
van een begonnen en bijgehouden Proces Schema zorgt ervoor dat een persoon vervalt in 
dingen als: “Deze droom is  niet van God want er komen slechte dingen in voor,” of “Dat 
Woord past niet in het geheel, dus ik besteed er geen aandacht aan.” Zo kan God geen 
compleet werk maken omdat jij gedeelten van het beeld weggooit. Dit is waar zowel 
gemeenschappelijk als individueel. 
De Geest van God is constant bezig een beeld te geven, niet alleen om ons tot de waarheid 
over onszelf te brengen maar ook om te onthullen wat God doet over de gehele wereld. 
Hieronder vindt u een afbeelding van het begrip Proces Schema. In het begin zei God tegen 
ons dat het zoiets was als het maken van een puzzel, hier een stukje en daar een stukje. 

 

Picture = afbeelding, beeld. 
All these fit together to form a mural = dit alles vormt samen een muurschildering. 
 
Om een voorbeeld te geven van hoe een beeld belicht wordt door de “dingen van de Geest” 
samente voegen, laten we iets eenvoudigs gevruiken zoals de staat Kansa in Amerika. Op 
deze site staat een profetie gegeven, door iemand anders in 1989, over de staat Kansas. Ik 
heb hem hieronder opgeschreven. We moeten begrijpen dat Woorden, dromen en visioenen 
allemaal in elkaar passen. Het zijn verschillende manifestaties van de gaven van de Geest van 
God. 
 
“Ik zal profeten evolueren uit Kansas, de staat van de Zonnebloem. Ik zal een grote 
manifestatie van Mijn Geest te weeg brengen naar dit gebied. Ik zal de hemelen en de aarde 
ertoe brengen notitie te nemen van wat Ik zal doen in deze staat. Ik zal hoog opgeleiden met 
betrekking tot het Woord van God voortbrengen. Ik zal grotere profetische stemmen groot 
brengen die zullen klinken bij de wisseling van de eeuwen, want in de 21 ste eeuw, zul je 
horen van mensen die verborgen zijn geweest, die een voor een naar voren komen, de 
orakels van de allerhoogste God sprekend. 
Ik zal de economie van deze staat omdraaien, en verdrukte gebieden zullen opstaan. De kerk 
van Kansas zal ook beginnen om zijn onderwijs opnieuw evalueren. 



Er zal een plotselinge verandering komen in hun theologie over de gebeurtenissen van de 
laatste dag. De kerk van deze staat zal uit de misleiding geleid worden, die zal proberen om 
het hele land te vegen, aan het eind van de eeuw. 
 
Laten we nu enkele andere visioenen aan dit Woord  toevoegen die mensen gehad hebben. 
Iemands visioen waarvan ik weet is waar vuur van de Hemel komt in Kansas en zich dan 
verspreid in alle richtingen vanuit het punt waar het neerkwam. (Deze man gelooft dat vuur 
in Summer County  neerkwam en hij is door het visioen daar gaan wonen.) Natuurlijk is dat 
vuur het reinigend vuur van God en heeft zeer zeker te maken met het wegdoen van 
leerstellingen van mensen. Wanneer je de kennis toevoegt, dat God de bediening van een 
profeet gebruikt om Zijn kerk te corrigeren, passen dit Woord en het visioen goed samen. 
Het veranderen van onderwijs en uit een misleiding komen past bij het reinigend vuur. 
Eigenlijk belichten het visioen en Het Woord elkaar. 
Iemand anders ijn visioen was dat een brandijzer naar beneden kwam en Kansas 
brandmerkte, daarmee een vuur in alle richtingen verspreidend vanuit dat brandijzer. Dit 
belicht het beeld verder, ook al geeft het alleen informatie. Wat we moeten begrijpen is dat 
een brandijzer vlees brand, wat een van de hoofdspelers is in de hoererende kerk. Een 
brandijzer bevestigd ook eigenaarschap. De kerk zou van God moeten zijn en zodoende leidt 
het visioen naar de vestiging van Zijn gereinigde kerk, niet de hoer! 
Hier voeg ik een ander visioen over Kansas toe, door iemand anders gegeven. Hij zag cirkels 
die allemaal met elkaar verbonden waren door lijnen. Ik neem aan dat dit zoiets was als een 
wegen kaart die de wegen tussen steden laat zien, allemaal met elkaar verbonden. Is het het 
internet, of wat? Niet te min, geplaatst in een Proces Schema over Kansas met andere 
Woorden en scènes waar ik niets van weet, weet ik zeker dat het past in Gods grote beeld 
van wat Hij doet.  Ik heb deze laatste toegevoegd zodat je begrijpt dat je een verslag moet 
bijhouden of het nu past of niet. De tijd zal het wegnemen of duidelijkheid geven met 
natuurlijk een inzicht daarbij omdat het in het Proces Schema zit. 
Nadat je een tijdje een Proces Schema hebt bijgehouden, wordt het een vangnet. In mijn eigen 
leven, heeft ons evangeliebediening Proces Schema een profeet geïdentificeerd welke onder invloed 
van een huisgeest opereert in charismatische kringen. Hij wist het zelf niet. Het Woord dat hij aan mij 
gaf klonk geweldig, leek geweldig, en klonk logisch in mijn situatie van dat moment. Maar het ging in 
tegen het Proces Schema en tegen wat mij persoonlijk verteld was. De huisgeest was goed bekend 
met mijn situatie van dat moment. Satan wilde me wegleiden van Gods plan. Elke kerk moet ten 
behoeve van zijn leiderschap een Proces Schema bijhouden. Het is een noodzakelijkheid om op Gods 
weg te blijven en verkeerde wegen bloot te leggen! 
Wat ik u wilde laten zien met de “dingen van de Geest” over Kansas is hoe eenvoudig Woorden en 
visioenen elkaar belichten wanneer je ze samenvoegd. Toen God deze groep samenbracht zei Hij ons 
om met een Proces Schema te beginnen en alle gebedssamenkomsten op tape te registreren. Hij zei 
ons alle profetieën, woorden van kennis en wijsheid, dromen en visioenen etc samen te brengen op 
een plaats en ze op te nemen. 
 

Deuteronomium 6:8,9 

Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn 

tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven. 

 

 
De reden waarom Hij dit zei is omdat we vergeten of onbewust veranderen wat werkelijk 
gezegd is. Een verandering van welk woord dan ook zal de bedoeling veranderen en daarom 



zei Hij tegen Israel om Zijn Woord op de deurposten van hun huis te schrijven. Hij wist dat ze 
fouten zouden maken en vergeten wat exact gezegd was. God wist dat ze er dagelijks aan 
herinnerd moesten worden!  
Informatie opschrijven exact zoals ze gegeven werden en ze dateren is erg belangrijk. Ik 
weet niet hoe vaak ik dacht een Woord of scene van God te herinneren, alleen om terugte 
kijken en tot de ontdekking te komen dat ik het me verkeerd herinnerd had. Toen God ons 
zei dat we een Proces Schema bij moesten houden wist ik niet wat dat was en helemaal niet 
een met Woorden en visoenen. Ik zag het nut er niet van in. Ten slotte begon ik met het 
opschrijven van al mijn dromen en visioenen, in detail, in een notitieboek. Ik begon een tijd 
lijn, en dacht dat het een Proces Schema was. Het begon interessant te worden en al gauw 
had ik genoeg ervaren om aan te kondigen dat door een Proces Schema erop na te houden, 
men verlost kon worden van dingen in hun leven waarvan ze zich niet bewust waren (die 
God daar niet wil hebben). 
Het Proces Schema van mijn eigen nachtscènes, visioenen, etc. werd zo belangrijk dat ik mijn 
notitieboek de naam “instrueren” gaf, daarmee doelend op de instructies van de Heer door 
de Heilige Geest. Om je een idee te geven van de omvang van dit notitieboek, ik moest elke 
jaar in een nieuwe beginnen. “1998 Instrueren” heeft 181 getypte pagina’s aan informatie in 
lettertype 11 en soms 12. “1999 Instrueren” heeft 121 pagina’s, met enkele regelafstand, 
allemaal in lettertype 11. Daarnaast is een gemeenschappelijk Proces boek van elk jaar met 
informatie van wat God zegt en doet, of onthult, in alle samenkomsten. Dit is allemaal 
bevestigde informatie en houd ons op koers van wat God voor ons te doen heeft in deze 
laatste dagen. Een Proces Schema is zeker een geloof op bouwer. 
Ik vertel u dit niet zodat u gaat denken dat een Proces Schema bijhouden een onmogelijke 
opdracht is en te moeilijk om uit te voeren. Wanneer iedereen samenwerkt, zal het proces 
ontstaan. Mijn roeping heeft veel te maken met de enorme hoeveelheid gegeven informatie 
van de Heilige Geest. Een Proces Schema is eenvoudig weg een voertuig wat ons op koers 
houdt. Wanneer je het Proces Schema van deze evangeliebediening doorkijkt, kun je zien dat 
we cirkels gemaakt hebben, terugkomend op wat we de eerste keer gemist hebben. 
Een geheim van een Proces Schema is alles tot in detail op te schrijven. Nummers, kleuren, 
karakters etc., Ze hebben een diepere betekenis. God gebruikt symbolisme zodat we de 
gedachte achter het woord beter kunnen begrijpen en soms Zijn hartslag voelen. God heef 
ons plaatsen binnengelid die we normaliter niet bezocht zouden hebben. “Take His Heart’s” 
web site is het resultaat van het bijhouden van een Proces Schema, door meer dan 1 ding 
van de Geest samen te voegen. Een Proces Schema brengt dieper inzicht bij iemand, welke 
niet verkregen kan worden op enig andere manier omdat de Heilige Geest onderwijst door 
Geestelijk met geestelijk te vergelijken. Hij is degene die de diepten Gods onderzoekt! 
 
1 Korinthe 2:9,10 
Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem 
liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt 
alle dingen, ook de diepten Gods. 
 



Het bijhouden van een Proces Schema stelt het leiderschap instaat om werkelijk door de 
Heer geleidt te worden, consequent invloed hebbend op het hele gemeenschappelijke 
lichaam. Iedereen zou deel moeten nemen omdat God 
“dingen van deGeest” aan iedereen kan geven. De cirkel met 
stippen erop geven de leden van deze evangeliebediening 
weer. Ieder moet de “dingen van de Geest” die hij ontvangt 
vertellen. Je ziet ook stippen buiten de cirkel. Die geven de 
mensen weer die geen permanent deel uitmaken van deze 
specifieke bediening. Hun “dingen van deGeest” worden 
ook in het bassin ( het Proces Schema) gedaan. Het is erg 
belangrijk dat informatie van gebedsgroepen in het lichaam 
van Christus in het Proces Schema opgenomen worden. Ik 
weet van een kerk die uiteenviel en een van de hoofdredenen was dat de voorganger geen 
aandacht bestede aan wat God openbaarde in de gebedsgroep van de kerk.  Hij vroeg advies 
aan zijn collegas, andere voorgangers waar hij sociale omgang had . Dit is een intieme daad 
van hoereerders en niet eenhandeling van een oprechte Bruid, die intiemiteit met de Heer 
wil, en alleen met de Heer.  De belangrijkste verantwoordelijkheid van een gebedsgroep van 
welke kerk dan ook is; onderzoeken wat de Heer wil. Is er iets waar we ons totaal niet van 
bewust zijn wat Hij aan ons wil openbaren of zeggen! Hij is de Leider van de kerk, niet de 
mensen. 
Een Proces Schema staat het toe om met meerdere onderwerpen tegelijkertijd bezig te zijn. 
Het laat een groter beeld zien van wat God doet dan welk ander middel. Het begrijpen van 
het volgende Schriftgedeelte is belangrijk voor het bijhouden van een Proces Schema. 
 
Jesaja 28:10 
Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, 
daar een weinig. 
 
Soms liggen de regels (leefregels) qua tijd ver uit elkaar. Bij voorbeeld, de laatste tijd is de 
Heer met me bezig over het onderwerp, hoe een gemeenschappelijk lichaam met Hem 
trouwt. Hij vertelde me hoe de huwelijksceremonie plaats vindt. Maar enige tijd geleden had 
de Heer mij ’s nachts een scene gegeven over het trouwen met Hem. Het waren woorden 
van waarheid over het onderwerp! Ik was de scene helemaal vergeten. Wat ik hiermee wil 
zeggen is dit, Hij had op 29 januari 1998 deze informatie al gegeven, bijna twee jaar geleden. 
Begrijp je, “hier een beetje, en daar een beetje” kan nogal ver uit elkaar liggen volgens onze 
standaard . 
 
    
 

 



Ik heb een tekening gemaakt van den gemeenschappelijk Proces Schema, om je een beter 
idee te geven van hoe ik begonnen ben. Laten we de rode rechthoeken bekijken. Ze hebben 
allemaal te maken met het zelfde onderwerp of leefregel; hier een beetje en daar een 
beetje, door de tijd heen gegeven. Iedere rechthoek vertelt de datum en de tijd, soort 
samenkomst, wie het uitsprak en de informatie die gegeven werd. De keus is aan jou of je 
alle informatie erin geeft of alleen een korte inhoud. Je moet echter wel genoeg informatie 
hebben om het verband met de andere rechthoeken te kunnen zien. En als je dit doet moet 
ook de informatie opnemen in een document of ergens anders. 
God zegt dat in de laatste dagen Hij van Zijn Geest zal uitgieten op alle vlees en dat er 
dromen en visioenen zullen zijn. Hij doet dat met een doel, niet voor de lol. Een schilderij 
vertelt 1000 woorden en mede de reden waarom God tot ons in Beelden spreekt (als door 
een Proces schema) om ons inlichting te geven. Ik wil het niet doen voorkomen dat het 
bijhouden van een Proces Schema eenvoudig is maar ze zijn noodzakelijk om ons ervan te 
weerhouden dat onze geest, vlees en tradities over ons heersen en veroorzaken dat we ware 
leiding van de Heer naar het Bruidschap missen.  
Ik maakte me altijd zorgen over de juiste interpretatie totdat de Heer me uiteindelijk zei: “ 
interpretatie is het probleem niet, alles opschrijven wel.” Het kost tijd, maar uiteindelijk zul 
je zien dat de Heer werkt in een gemeenschappelijk lichaam, op een manier die je nog niet 
eerder meegemaakt hebt. Wanneer alle kerken een Proces Schema hadden zouden ze bezig 
zijn zich door God te laten reinigen van vlekken, als voorbereiding op het huwelijk met de 
Heer. Wanneer je al enige tijd een Proces Schema hebt bijgehouden zie je dat het zichzelf 
interpreteert, maar je moed je verstand gebruiken om dingen samen te voegen. Denk eraan, 
wat de Heilige Geest ook openbaard, het is altijd simpel genoeg zodat wij  het kunnen 
begrijpen. 
 

Wanneer God bezig is met diepere dingen, 
die je niet kent of begrijpt: 

 
1. Een “ding van de Geest,” plus jouw nadenken daarover = steunen op jouw eigen 

inzichten. 
2.  Twee “dingen van de Geest” of meer, kunnen = openbaring en inzicht van God geven 

door geestelijk met geestelijk te vergelijken. 
 

 
Verbandhoudend artikel: Trots. 
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