
Protocol Needed to Meet “in the Lord!” 

 

Gedragsregels die nodig zijn  

om samen te komen “in de Heer” 

 

 

procedures voor menselijk gedrag 

 

Gedragsregels die nodig zijn om samen te komen “In de Heer” 

als Zijn Bruid 

 

 

Subtitels 

 

Binnengaan in een “in Hem” Samenkomst. 

De agenda (smalle weg) van de Heer tijdens een “in Hem” Samenkomst. 

Waarheid, Afdwaling, en Stroom in een “in Hem” Samenkomst. 

 

De beelden in deze artikelen zijn symbolisch voor enkele van de gedragsregels 

(procedures voor menselijk gedrag) die nodig zijn om in de Heer samen te komen 

als Zijn Bruid. Het beeld wat gegeven wordt is een basis overzicht van de 

noodzakelijke procedures voor menselijk gedrag en het is alles moet aangeleerd 

worden. Naar een samenkomst “in de Heer” wordt verwezen als een “in Hem 

samenkomst. Een “bedieningssamenkomst” is iets anders, maar we observeren 

enkele protocollen , in het bijzonder ; stilte op speciale momenten in de 

samenkomst, wat  te maken heeft  met respect en de heiligheid van de Heer. We 

hebben ook een “Ronde tafel Samenkomst” na een “in Hem” samenkomst. Dat is 



eenvoudig praten over en de “dingen van de Geest” samenvoegen van die onthult 

zijn in de samenkomst en Proces schema (Flow Chart). 

Binnengaan in een “in Hem “ Samenkomst  

De Heer gebruikte de tempel instelling om ons begrip te geven van hoe we moeten 

binnengaan in Hem in een samenkomst. Het is niet nieuw; de Hogepriester ging in 

de Heer binnen in het Heilige der Heilige. 

Vertaling van de blokjes tekst van links naar rechts en van boven naar beneden 

 

A picture – Een Beeld 

1. Proces (stroom) is een belangrijk iets, gehoorzaamheid als een persoon! 

Wisselwerking, intimiteit met de Heer. 

 

 

Arc of Covenant – Ark des Verbonds 



The Most Holy Place – Het Heilige der Heilige 

Incense Altar – reukoffer altaar\ 

Lampstand – Kandelaar 

2.  Stilte, als een lichaam, moet tot stand zijn gekomen voordat je het reuk altaar 

passeert. Stilte is het reukoffer.! 

3.   In een hechte cirkel gaan staan gebeurd tussen het wasbekken (the laver) en het 

Heilige.(The Holy Place)Hier geeft de Heilige Geest ook instructies 

De Heer behandelde met ons de Toonbroden (Table of Shewbread) en zei “ Teken 

voorstelling” Waarover? “luister”. De priester gaf het offer teken elke week. 

 

1 Voorbereiding: Doe de schoenen uit. Reken af met “ik”, vermoeidheid, dingen 

van deze wereld die ons naar beneden trekken. Het kan zijn dat de Heilige Geest 

hier instructies geeft. 

Outer court – Buitenste voorhof. 

9-oktober 2000 

“Wordt ordelijk” zegt de Heer. Wordt ordelijk, omdat ik orde wil hebben in Mijn 

kerk. Ik ben God, zegt de Heer, en Ik wil orde om Mijn doel te verwezenlijken..... 

13 maart 2009, 

“ Als Ik zeg dat er stilte voor nodig is om in Mij binnen te kunnen gaan, is dat niet 

voor een groter doel? Wanneer ik zeg dat de grond Heilig is, je schoenen uit de 

doen, is dat niet voor een groter doel? Wanneer ik zeg dat je de drie belangrijkste 

vlekken die Ik je getoond heb, moet kwijtraken, om in Mij binnen te kunnen gaan. 

Koninkrijk Samenkomsten, is het niet voor een groter doel? Als ik een Koninkrijk 

Samenkomst houd van duizend en ze naderen allemaal Mijn Troon op het zelfde 

moment zou dit geen chaos geven onder de mensen? Heb ik niet gezegd, Ik wil 

orde in Mijn Kerk? Is deze (orde) niet voor een groter doel?  

 

Kijkend naar het plaatje 

1. We zitten te wachten tot de mensen vergaderd zijn. Je kunt niet verdwaald 

raken binnen de Heer, je komt als een persoon. Schoenen gaan uit in diepe 



eerbied voor Hem. Wanneer Ik zeg dat de grond Heilig is, je schoenen uit te 

doen is dat niet voor een groter doel? 

2. Stilte is de sleutel, met een luisterend oor. “Wanneer Ik jou zeg dat er stilte 

nodig is om binnen te gaan in Mij, is dat niet voor een groter doel? 

3. De wachter is hier de persoon die God heeft aangewezen om de agenda te 

krijgen. De Heer zei dat zij het oog was. (Meer hierover in andere 

informatie) 

“Als ik een Koninkrijk Samenkomst houd van duizend en ze naderen 

allemaal Mijn Troon op het zelfde moment zou dit geen chaos geven onder 

de mensen?” 

God is een God van orde. Ik wil orde om Mijn doel te verwezenlijken..... 

God handelde met ons over een hechte cirkel. Het vertegenwoordigt verbond en 

brengt een nabijheid en een eenheid. De hechte cirkel wordt gemaakt voordat je 

langs het Reukoffer Altaar gaat. Handelingen (schoenen uit doen, hechte cirkel 

vorming, stilte) zijn belangrijk omdat geloof zonder daden dood is.  

 

Op 6 november 2009, liet de Heer het gemeenschappelijk lichaam een handeling 

doen, een draai, er is een handeling voor nodig. Hieraan kunnen we zien dat een 

hechte cirkel een belangrijk symbolische handeling is aangaande het “een persoon” 

zijn in de geestelijke wereld. 

Als we voorbij het reukoffer altaar (no 2 in het plaatje) gaan, gaan we er als “een 

persoon” aan voorbij, zonder achterblijvers., en hetzelfde wanneer we weggaan, 

geen achterblijvers, we verlaten de kamer als “een persoon”. (God ziet de Bruid als 

“een persoon”. Het gaat om onze diepe eerbied als “een persoon' en de Heiligheid 

van de Heer). 

 

De agenda (smalle weg) van de Heer tijdens een “in Hem” 

Samenkomst. 

Wees op je hoede want alles en alle dingen kunnen direct veranderen in de loop van 

een “ in Hem” samenkomst. Hier volgt het beeld wat wij kregen om inzicht te 

krijgen. 



 
Doorway – deuropening 

The Lord – de Heerschare 

Everyone had to deal with this obstacle to get through the door- iedereen moest 

eerst afhandelen (omgaan met) met dit obstakel om door de deur te kunnen gaan. 

 

1. Allereerst moeten we voorbij het obstakel gaan, wat onderin het plaatje 

getekend staat, om in een “in Hem” samenkomst binnen te gaan. Dit 

obstakel stond in de weg en iedereen moest er bij stil staan, alvorens binnen 

te kunnen gaan. Het is het Reukoffer altaar, de stilte die verkregen moet 

worden om binnen te kunnen gaan in de Heer. Er zijn geen uitzonderingen! 

 



 

2. We gaan niet gewoon een kamer binnen , we krijgen instructies van de Heer 

om te weten welke kamer we eerst binnen moeten gaan.. (Kamers kunnen 

verschillende vormen van acties hebben zoals, oorlogvoering, muziek, 

intimiteit met de Heer, misschien wil de Heer gewoon een tijdje Liefde aan 

zijn Bruid geven, het onbekende, etc.) 

 

Er waren drie portieken en ik wist dat er meer vreemd gevormde kamers waren 

(hier niet afgebeeld) achter die drie portieken.. Ze waren allemaal met elkaar 

verbonden door meer portieken om het mogelijk te maken van kamer naar kamer te 

gaan onder de leiding van de Heer. De Heer geeft aan met welke kamer begonnen 

moet worden en maakt dan duidelijk naar welke kamer we vanuit die kamer moeten 

gaan. De Heer leidt alles. Volg Hem eenvoudig en de overgangen zullen gladjes 

verlopen voor iedereen, zolang er geen “ik” bij betrokken raakt. 

Waarheid, Afdwaling, en Stroom in een “in Hem” Samenkomst. 

Reageer correct op de Heer in een samenkomst. Het is iets wat je moet leren en 

raak niet geschokt wanneer er een fout plaats vindt, zoals de Heer zei: “Maak er 

geen groot punt van....” Doorstroming is erg belangrijk – de Rivier van Leven 

stroomt door een “in Hem” samenkomst en stopt niet. “Fouten”  na een waarheid 

stoppen de zalving niet, maar “ik” wel. 

Een nachtelijk visioen 

6 november 2009 

Visioen: Ik was in een kamer met een paar mensen en een jong meisje, dat 

gebonden was, stond aan mijn rechterkant. Ik begon te spreken over het feit dat het 

moeilijk kan zijn het verschil te merken tussen onze geest en de Heilige Geest 

omdat het beide geesten zijn. Ik sprak verder over het toe te geven; dat het moeilijk 

is. Op dat moment zag ik het jonge meisje, dat gebonden was door trots, vrij begon 

te worden. Ik weet niet alles meer wat ik op dat moment in het visioen zei, maar ik 

vertelde over het doorgaan met de samenkomst en hoe “trots” mensen ervan kan 

weerhouden iets te leren. Ze zeggen niets omdat dan misschien blijkt dat ze het fout 

hebben. Hoewel ik niet alles precies meer weet wat ik allemaal gezegd heb in het 

visioen, werd het jonge meisje uiteindelijk helemaal bevrijdt. Ze glimlachte en ik 

vroeg haar of ze er klaar voor was, ik wenkte haar op een manier die aangaf, om de 

samenkomst in te gaan (met ons). Ze lachte en liep opgewonden de kamer door 

naar waar ik haar gewenkt had. Toen werd mijn aandacht gericht op dat deel van de 

kamer en ik zag “waarheid” (truth) en “fout”(error)  in de lucht staan, vrij dicht bij 

elkaar, als een stroom of opeenvolgend. Die opeenvolging van beweging was van 



rechts naar links. Toen zag ik de zalving (anointing) binnenkomen en beide, 

waarheid en fout, omhullen. Plotseling wist ik dat de zalving er niet zou zijn 

gekomen,op de manier  zoals het was gekomen wanneer “trots” erbij betrokken was 

geweest. De sleutel was ,ervoor te zorgen dat trots er niet bij betrokken raakte zodat 

de stroom niet verstoord werd. 

 

 

Dit visioen onthult dat fouten maken er niet voor zorgt dat er geen zalving komt, 

tenzij trots binnenkomt. Stroom in een samenkomst is erg belangrijk omdat 

wanneer je eenmaal uit die stroom bent het moeilijk is er weer in te komen, als dat 

je al lukt. Eigendunk/trots  is nogal eenvoudig te herkennen als je weet wat het is. 

Andere artikelen op de site vertellen veel over “ik”. De “ik 's” in onze gedachten; 

“Ik wil spreken, of ik wil niet spreken” wanneer de Heer zegt dat Hij ons zal 

zeggen wat we moeten spreken, wanneer we het moeten spreken, zijn nogal 

onthullend. De Troon naderen als God zegt het niet te doen is “ik”, wat hetzelfde is 

als trots. De Heer zei: “Je hoort Me wel wanneer Ik wil dat je Mij hoort” we 

moeten luisteren en adequaat reageren, het is iets wat geleerd moet worden. De 

Heer zorgt voor de agenda/onderwerp, wij niet. 

Ik heb veel samenkomsten meegemaakt waarin de Heer niets aan me openbaarde. 

Dit hoeft ons geen zorgen te baren en om eerlijk te zijn het is wonderlijk zegen om 

te kijken en deel uit te maken van de Heer Die door andere mensen heen werkt. 



 

Who is the High Priest? “Those who are obedient (those who have achieved 

obedience).” - Wie is de Hoge Priester? “Zij die gehoorzaam zijn (zij die 

gehoorzaamheid hebben bereikt) 

The Bride is working toward obedience / perfection through affection. -De Bruid is 

op weg naar gehoorzaamheid/perfectie door genegenheid en aanbidding. 

Een “in Hem samenkomst vindt plaats in het Hoge Priester gedeelte van dit 

symbolische beeld, wat heel goed uitgelegd wordt in de andere artikelen over dit 

onderwerp op deze site. 

 

 

 

 

Artikelen die hierbij aansluiten: 

Een passie voor Mij is niet genoeg 

 

Leger training voor de Bruid  
 


