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God rekent af met de Opname Leerstellingen van mensen. 
Enige achtergrondinformatie 
Door de jaren heen hebben mensen ons hier, bij Take His Heart, gevraagt over 
onze leerstelling over wat sommigen mensen noemen; de opname van de Kerk. 
Meestel zei ik tegen hen dat God met mij bezig is over de vlekkeloze Bruid en 
dat Hij me niets heeft gegeven over de opname, en dat ik daarom geen 
onderwijs over dat onderwerp geven wil.  
 
De laatste tijd kwam dit opname-onderwerp meer intensief naar voren, zelfs 
van mensen van binnen de organisatie. Over het algemeen zeiden de mensen 
dat het nodig was te weten wat men moest zeggen  wanneer mensen vroegen 
wat onze Opname van de Kerk leerstelling was.Toen was ik op een dag eens 
bezig enkele pagina’s op de web-site te bekijken en zag dat God me iets had 
gegeven in 1988 over het de Heer in de lucht ontmoeten.Toen realiseerde ik 
me dat ik niet langer kon zeggen dat God niets aan mij geopenbaard had over 
wat sommige mensen de Opname van de Kerk noemen. Daardoor realiseerde 
ik me dat er iets ging gebeuren, dat God waarschijnlijk bezig ging met dit 
onderwerp. 
 
Daarna, met de toenemende druk van mensen, besloot ik om te horen wat de 
mensen in deze organisatie geloofden.  Ik kondigde door e-mails aan dat we de 
volgende zondag zouden spreken over de Opname van de Kerk en dat ze hun 
informatie etc. mee moesten nemen. Ik zei hun dat God door het Proces 
Schema duidelijk zou moeten gaan maken wat we moesten weten terwijl we 
dit proces ingingen. God maakte het duidelijk maar niet op de manier en wat ik 
dacht. Nadat ik de e-mail gestuurd had begon God onmiddellijk ‘s nachts met 
mij te handelen. Ik kreeg scéne na scéne; sommigen waren voor mij 
persoonlijk, sommigen over de situatie in deze organisatie, sommigen gaven 
aan dat ik de dingen duidelijk moest maken, en een in het bijzonder 
openbaarde dat ik dingen moest herhalen die ik al gezegd had op de site. 
 
 
 
 



Oktober de 25 ste 2003, 
De eerste scéne die we moeten begrijpen:  
Ik keek naar twee containers die op de snelweg voortbewogen, naast elkaar (in 
de lucht, er was geen voertuig waarop ze lagen). Ze waren ongeveer 1.80 – 2.40 
m breed en hoog, misschien iets breder dan hoog.Deze containers waren 
vloeistof tanks en ze herinnerden me aan de verzegelde containers die gebruikt 
worden om grote hoeveelheden vloeibare stof te vervoeren. De containers 
waren gemaakt van stukjes gebabbel van verschillende kleuren, hoofdzakelijk 
goud – geel –rood. Ik herinner me niet groen of blauw gezien te hebben en ik 
weet dat er geen wit of zwart tussen zat. (De kleuren van gebabbel zijn in het 
plaatje niet weergegeven). 

Terwijl ik de containers zag voortbewegen over de 
snelweg werd mij getoond dat de linker container radioactief was en mensen 
die erbij in de buurt kwamen zouden ziek worden en uiteindelijk sterven. De 
container was radioactief, niet de inhoud. Het werd mij onthuld dat niemand 
weet wat in de containers zit, ze zijn verzegeld. Beide containers waren gelijk, 
alleen de ene, aan de linkerkant, was radioactief en dat de andere niet. Mij 
werd gezegd dat ik de radioactieve container niet-radioactief moest maken, 
zodat de mensen niet ziek werden en niet zouden sterven wanneer ze in de 
buurt kwamen. Ik kwam uit de scéne wetend dat de twee tanks te maken 
hadden met de Eind tijd leerstellingen van mensen en dat de “radioactieve 
tank” te maken had met bestaande Opname leerstellingen van mensen. 
 
We moeten allemaal begrijpen wat de symboliek van de babbels van 
verschillende kleuren, de verzegelde tanks en de radioactiviteit is. Toen ik uit 
de scéne kwam wist ik dat de informatie verzegeld was, dat niemand het weet. 
Ik wist dat het mij ook niet was vergunt het te weten maar mijn probleem was 
dat mij gezegd was dat ik de radioactieve tank niet-radioactief moest maken. 
Hoe kon ik ervoor zorgen dat de radioactiviteit verdween, wanneer ik niet zeker 
was van wat het veroorzaakte? 
 
De tanks 
Het was onthuld in de scéne dat niemand weet wat in de tanks is, en dat de 
eind tijd informatie binnen in de tanks, gesymboliseerd doordat de tanks 
vloeistof bevatten (het water van de Heilige Geest) verzegeld is. Geen mens 



weet dit, noch kan een mens dit ooit weten totdat het zegel verbroken wordt. 
Dat de Babbeltanks op de snelweg voortbewegen zegt dat het gebabbel daar in 
de wereld is en voortgaat Deze babbeltanks of “denktanks” van mensen gaan 
over Eind-tijd gebeurtenissen zoals de Opname, de Heer ontmoeten in de lucht, 
de gebeurtenissen aangaande Rusland en/of Armageddon.  
Dit is niet goed, wanneer je weet waar babbels voor staan. Dit gebabbel over 
het Opname onderwerp straalt radioactiviteit uit en zijn effect op christenen is 
ziekte en dood. 
 
Jaren geleden onderwees de Heilige Geest, me door het Proces Schema het 
symbool van de “Babbel”. In principe heeft het te maken met een onderwijs 
brengen vanuit de Bijbel zonder dat de Heilige Geest “een ding van de Geest” 
heeft gegeven om inzicht te verkrijgen. (Op THH bij “examinechat” vind je twee 
voorbeelden van babbels) Omdat we spreken over Eindtijd gebeurtenissen wil 
ik de eindtijd gebruiken als voorbeeld. De Bijbel staat vol van eindtijd 
gebeurtenissen en er zijn mensen die deze gebeurtenissen bestudeerd hebben, 
om te proberen er orde in de krijgen. Zij onderwijzen de mensen zonder enig 
”woord van wijsheid of kennis” door de Heilige Geest gegeven hoe dan ook. 
De Bijbel zegt ons dat we hem moeten bestuderen om onszelf een beproefde 
arbeider te tonen, dus moeten we de Bijbel lezen en bestuderen. Het punt 
waarom het gaat is dat God zegt onze gedachten zijn niet Zijn gedachten dus 
hebben we de Heilige Geest (die onze leraar is) nodig om ons inzicht te geven. 
WE HEBBEN GEEN INZICHT VAN DE HEILIGE GEEST TENZIJ HIJONS EEN WOORD 
VAN WIJSHEID OF EEN WOORD VAN KENNIS GEEFT op een of andere manier. 
Wat Hij ons geeft is iets dat we kunnen delen – iets waar we onze vinger op 
kunnen leggen; zoals een droom, een visioen, een woord, etc. Dus als het gaat 
om de Eindtijd gebeurtenissen, kan niemand de volgorde van gebeurtenissen 
weten of zelfs maar begrijpen, zonder een “ding van de Geest”. De reden 
hiervoor is simpel: omdat onze gedachten niet Gods gedachten zijn. Er zijn veel 
mensen die iets doorgeven over de dingen van de toekomst zonder dat de 
Heilige Geest hen het heeft getoond. 
 
Ezechiel 13:3  
Zo zegt de Heere Heere: Wee over die dwaze profeten, die hun geest 
nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben! 
 
 
In de scéne is het gebabbel gekleurd met voornamelijk goud, rood en geel. Het 
goud is goed en het rood is goed maar het geel staat voor een leugen. De 
kleuren waren gelijk verdeeld, dit betekend dat de leugen door de babbels 



gemixt is met de waarheden Gods wat gesymboliseerd wordt door het goud en 
rood.  
                                                                         

 
Toen God me onderwees over de betekenis van babbels, liet Hij me een 
graansilo zien die op een fundament van babbels stond. Het was in de vloed 
zone en het graan erin zou verwoest  worden wanneer de vijand van de 
mensheid de vloed bracht. Babbels staan voor vorming van ideen in 
Bijbelstudies, spreken van kansels, en alles waar mensen mee proberen te 
komen om de Bijbel te verklaren zonder inbreng van de Heilige Geest. 
 
Ben jij niet moe van de mensen – 
 
 die je iets vertelden wat gebeuren zou, om te ontdekken dat als de datum 
voorbijging een bewijs leverend dat ze het fout hadden? Dat komt omdat ze 
geen begrip hebben van hoe de Heilige Geest onderwijst en leidt, vergelijkend 
Geestelijk met geestelijk. Dit heeft te maken met de onderste vlek op het 
Lichaam van Christus, wat de wortel is van het gebrek aan kennis (Gods 
gedachten) over elk onderwerp. Dezelfde graansilo werd in het werkelijke 
leven, uiteindelijk op een fundament van beton gezet, hem hiermee omhoog 
brengend uit de vloed zone 
 

 
Het beeld: babbels  laat de vijand binnen maar iets wat gebouwd is op een 
betonnen fundering staat hem niet toe binnen te komen wanneer hij zijn vloed 
laat komen. Dat solide fundament is iets wat Jezus Christus gebouwd heeft 



door de Heilige Geest, daarmee informatie of Gods gedachten over elk 
onderwerp onthullend. De twee tanks gemaakt van babbels in de eerste scéne 
laten twee “denktanks” zien, dit betekend dat er veel studie is gedaan en veel 
nagedacht is over het onderwijs door sommige mensen  met betrekking tot de 
eindtijd.Deze ideeën zijn wijd verbreid in de wereld (boeken, TV, etc.) 
weergegeven door het feit dat de babbel tanks op de snelweg zich 
voortbewegen. Dus nu hebben we een beeld dat duidelijk maakt dat de “denk 
tanks” gemaakt van waarheid (met leugens gemixt) zich voortbewegen; terwijl 
de echte waarheid van de zaak binnenin verzegeld ligt totdat de Heilige Geest 
deze waarheden openbaart of ze gewoon door de mensheid ervaren worden. 
 
Verkeerde focus is giftig. 
Waarom maakt de radioactiviteit van de Opname tank de mensen ziek en de 
leerstelling van de andere tank niet, hoewel beide tanks leugens in hun 
constructie hebben. In principe omdat deze “kerkopname” leerstelling 
onbewust veroorzaakt dat mensen (goede en verkeerde) gericht zijn op het 
hier weggaan op een zeker moment. Je zou kunnen zeggen, “Wat is daar mis 
mee?” Op dit punt komt de volgende scéne die de Heer me gaf aan de orde. Ik 
ben Hem hier zo dankbaar voor omdat het specifiek inzicht geeft in wat de 
Heer precies zegt over de “dood” die de leerstellingen van de opname van de 
kerk omringen. Deze scéne werd gegeven om toe te lichten wat de eerste 
scéne onthuld. Alles in deze scéne is om inzicht te geven in de bedoelde 
boodschap van de eerste scéne, die over de “Denktanks”. 
 
9 november 2003 
 
Deze scéne was gemaakt van deeltjes – direct aansluiting gevend aan de scéne 
met de tanks gemaakt van babbel deeltjes. Ik keek naar een man, gekleed in 
een pak,zwevend in de lucht, liggend op zijn rug. Er was een muur van deeltjes, 
aan mijn rechterkant, aan zijn voeteneind en zijn voeten werden in de muur 
geschoven. Het leek op het schuiven van een dood lichaam in een muur van 
laden bij een pathologisch onderzoek centrum, zoals soms op TV te zien is. Ik 
keek terwijl hij verdween, zijn voeten eerst, tot zijn knieën. Het vreemde 
hieraan was dat hij niet zo dicht bij de muur scheen te zijn, toch gebeurde het. 
Het leek alsof hij verdween voordat het moest. Mij werd gezegd, “Sommige 
dingen zijn onbelangrijk!”  
 
De Heer wist dat ik zou begrijpen wat deze scéne betekende. Jaren geleden 
hoorde ik een voorganger spreken over al de bedieningen op het kerkhof die 
zich nooit gemanifesteerd zouden hebben wanneer de mensen nog zouden 



leven. Sommige mensen wisten niet dat ze een bediening hadden en sommige 
mensen waarschijnlijk wel maar deden er niets mee.(Dit zijn door God gegeven 
bedieningen.) In de bovenstaande scéne verdween de man die een bediening 
had voordat hij dat zou moeten doen. Dit relaterend aan opname leerstellingen 
die radioactiviteit uitstralen waardoor uiteindelijk mensen sterven, is het niet 
moeiijk om te zien dat opname leerstellingen en “alle babbels” daarover 
veroorzaakt dat mensen hun bediening verzaken, of helemaal mislopen. Dit 
komt doordat ze gefocust zijn op het hier wegkomen en wegkomen van wat 
hier kan gaan gebeuren; ze bereiden zich niet voor op hun door God gegeven 
taak in de toekomende dagen. 
 
 Aan het einde van de scéne over de voortijdige dood van bedieningen werd mij 
gezegd, “Sommige dingen zijn onbelangrijk!”. Omdat deze scéne direct 
gerelateerd is aan de uitstraling van radioactiviteit van de babbel tank moeten 
we ook hiermee in verband brengen wat God zei in die scéne. God zegt niet dat 
het onbelangrijk is dat er voortijdige stopzetting (doden) van bedieningen zijn. 
Hij refereert aan het feit dat het niet belangrijk is of we de opname begrijpen. 
Wat als iedereen elk detail zou begrijpen en de tijd wanneer het zou gebeuren! 
HET IS NIET BELANGRIJK! Wat maakt het voor verschil? Daar zijn mensen in de 
wereld, predikers die zeggen, “Ik heb mijn koffers gepakt!” Mensen hopen 
alleen maar dat ze het overleven tot de tijd van de opnamen zodat ze hier weg 
kunnen. Deze mensen zijn gericht op het verkeerde ding en verspillen tijd die 
niet kan worden teruggevorderd. Dit brengt ons bij de laatste scéne. 
 
Tweede scéne 9 november 2003. 
 
Ik keek naar een wandklok, het soort dat van glas in een houten frame, met het 
uurwerk en de wijzerplaat aan de binnenkant. Ervoor was een draaipunt rechts 
aan de onderkant. Daaraan  gemonteerd zat een erg zwaar wegend slagers 
hakmes met een licht gebogen snijvlak. Het bewoog op en neer voor de 
wijzerplaat langs, alsof het de tijd bijhield, nooit een slag missend. Ik zag een 
substantie van tijd uit de klok komen en het hakmes sneed het af zodra het 
eruit kwam. Het stukje tijd viel op de vloer en verdween in het procedé. Waar 
het om ging in de scéne is dat elk moment van de tijd verloren was, voor 
eeuwig weg. (Ik werd wakker met enkele woorden van een lied dat aan deze 
organisatie werd gegeven: – “Uw wil en niet mijn eigen wil”) 
 
 
 



  
 
Tot zover hebben we een beeld, door de Heilige Geest gegeven, van het feit dat 
het nodig is dat we Gods wil voor ons leven leren, dat al deze aandacht voor de 
opname van de kerk alleen maar tijdverspilling is. Het is niet belangrijk of we de 
tijd of manier weten! We kunnen de tijd niet terughalen, zoals aangegeven in 
de laatste scéne. Als het voorbijgaat is het weg en ik wordt er zo aan herinnerd 
dat God mij vroeg, “Hoe zit het met de persoon die niet werd geconfronteerd 
om zich te bekeren,  die stierf tijdens de ongehoorzaamheid van Jona?” Dat 
zegt wel ierts of niet? 
 
Een ander beeld welke bijdraagt aan deze verspilling van tijd zijn de mensen die 
denken dat ze de bediening hebben om de Bijbel te bestuderen en mensen te 
zeggen wat er gaat gebeuren. Hieruit komt wel iets goeds voort maar niet dat 
goede wat naar voren zou komen wanneer ze het juiste perspectief hadden op 
Gods koninkrijk en de functie van de verschillende gaven. Het vinden van deze 
gaven in de mensen en het leren functioneren ervan in de hun God-gegeven 
plaats, brengt vrede en vertrouwen. Het punt is, Jezus zei de Heilige Geest zou 
ons laten zien wat er gaat komen. Begrijpem hoe dit wordt verkregen brengt 
vrede zelfs in de grootste onrust, zelfs oorlog. 
 
Op dit punt wil ik dat jullie weten dat ik gestreden heb om dit artikel te 
schrijven, hoofdzakelijk omdat ik niet nog een andere leerstelling wilde 
lanceren over de opname, wat onmogelijk leek om niet te doen. Dit weerhiled 
me ervan om dit te schirjven, maar uiteindleijk kwam ik tot het inzicht dat alles 
wat ik kon doen was om gehoorzaam te zijn en te schrijven over de “dingen van 
de Geest” vooral die aan mij gegeven. 
Dit brengt ons naar de volgende scéne die God me gaf met betrekking tot wat 
ik over dit artikel moest schirjven. Denk eraan, De heilige Geest laat ons de 
dingen zien die komen gaan!” De volgende scéne in de nacht gaat over De Dag 
van de Wolken, de Dag des Heeren. God had het met mij al over de Dag van de 
Wolken gehad, zoals je op de site kunt lezen. Deze nieuwe scéne vooral 
gegeven over dit onderwerp, is zeer zeker een wakkerschudder aan iedereen, 
inclusief mijzelf. Hier is een gedeelte van de scéne:  



10 November 2003 
 

 
 
Ik was in een gebied waar een overstroming was met andere mesen en hun 
voertuigen. Al onze auto’s en pick-up’s stonden in bewegend vloedwater, maar 
er was een dieper gebied tussen twee voertuigen, waar het water sneller was. 
Ik keek omhoog en begon de mensen te waarschuwen voor wat eraan kwam, 
maar ze konden of wilden het niet zien terwijl ik het duidelijk zag. Ten Oosten 
van ons en hoog in de lucht waren enkele donkere wolken, alsof ze een restje 
van een onweerstorm waren die waarschijnlijk de vloedgolf veroorzaakt had 
welke nog steeds om ons heen was. Deze wolken leken het enige wat de 
mensen wilden zien. Ik zei hen om verderop te kijken maar niemand deed dat. 
Ten oosten van deze wolken was een klein helder gebied in de lucht en daarna 
een enorme muur van wolken welke zo hoog was zoals ik nog nooit gezien heb 
en die muur leek helemaal tot aan de grond te gaan. (Omdat ik eens piloot ben 
geweest, laat me zeggen dat die wolken van 3.000 meter tot 240 meter van de 
grond waren) De wolken hadden een gouden tint en ik zag lichtflitsen en 
donderslagen die reikten van de top tot beneden. De wolken waren 
intimiderend massief, mijn zicht belemmerend zover als ik kon zien van Noord 
tot Zuid. Ze bedekten de aarde en kwamen vanuit het oosten. Ze bewogen zich 
naar ons toe op grote snelheid en ik zei luid tegen de mensen KIJK! (Deze muur 
van stevige wolken was niet aan de horizon maar slechts 80 – 96 kilometer 
weg, Als ze al zover weg waren.) Ik zag dat de mensen geen aandacht aan mij 
besteden en ik zei hen, “Ik ga naar hogere grond” Ik rende naar mijn pick – 
up…en terwijl ik het gebied verliet waarde voertuigen geparkeerd stonden 
eindigde de scéne. 



 
Voor mij was dit zeker een wakkerschudder en ik hoop voor iedereen. Het 
belangrijkste (enigszins schokkende) punt wat ik persoonlijk uit deze scéne 
haalde was dat de Dag van de Wolken – de Dag des Heeren veel dichterbij is 
dan ik dacht. Ik heb vroeger dingen aan de horizon gezien en het duurde dan 
jaren voordat het echt plaatsvond, sommigen zijn nu nog niet gebeurd. Deze 
muur van wolken was slechts zo’n 80 kilometer verderop; dat kan ik niet 
negeren. De Heer liet ook in deze scéne zien dat de mensen mij niet serieus 
nemen en zich totaal niet bewust waren van hoe dicht de Dag des Heeren, de 
Dag van de Wolken werkelijk is. Men zou ook kunnen zeggen dat de mensen 
zich niet bewust waren van de periode van de “Dag van de Wolken” wat 
grotendeels ook waar is. De goudkleurige gloed donders en weerlichten in de 
wolken hebben te maken met de zuivering en heiliging van mensen, en het 
belangrijkste, de glorie van Jezus in de wolken. 
De scéne geeft op zichzelf een duidelijke boodschap, zoals Habakuk 2:2-3 zegt: 
 
Toen antwoordde mij de Heere, en zeide: Schrijf het gezicht, en stelt het 
duidelijk op tafelen, odpat daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal 
nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en 
niet liegen; zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij 
zal niet achterblijven. 
 
De wolken die naar mij toe kwamen, kwamen eraan zonder pardon. Dus weten 
we dat de heiligmaking van de mensen en de verschijning van de Heer in de 
wolken niet zo veel verder in de toekomst is. Dus de Dag van de Wolken is niet 
ver in de toekomst. Er is slechts een venster van de tijd in de geschiedenis van 
de mensheid voor de Dag des Heeren, De Dag van de Wolken, zoals de Heilige 
Geest openbaarde, is niet ver weg. Nu komen we bij een woord wat de Heer 
door mij gaf in 1988. 
 
Ik zag dat de aarde brandde in een baan en het Woord van de Heer kwam:      

 
“Het woord dat van Mijn mond komt zal niet ledig terugkeren. Want ik ben de 
Schepper van alle dingen, de Eerste en de Laatste, Ik BEN, het Begin en het 
Einde. Jullie zijn een uitgekozen generatie. Ik zeg tegen jullie, Ik wil een kerk 
zonder vlek of rimpel. Dezelfde kracht die Mijn Zoon verrees uit de doden zal 
die kerk laten verrijzen. Ik zeg tegen jullie, kies leven, niet dood, en zij die hun 
leven aan Mij toewijden zullen in die kerk zijn, want ik zal die kracht in hen 



vrijmaken. Want Ik ben God, en jullie zullen zijn als Mijn Zoon wanneer jullie 
Hem ontmoeten in de lucht. KIES LEVEN, Ik zeg het opnieuw. De aarde is 
voorbestemd en zo is ook Mijn kerk. Want Ik ben Hij…Die is…Die is…Die is… 
(Van de pagina op de site: http://www.takehisheart.com/prophecy.htm) 
 
 “en jullie zullen zijn als Mijn Zoon wanneer jullie Hem in de lucht ontmoeten.”  
Geeft inzicht en eigenlijk geeft het hele woord uit 1988 meer inzicht in: 
 
1 Thessalonicensen 4:17,  
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen 
opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht, en alzo 
zullen wij altijd met den Heere wezen. 
Het woord (uit 1988) is “een ding van de Geest” om te belichten en ons enig 
inzicht in het bovenstaande Schriftgedeelte, 1Thessalonicenzen 4:17, te geven, 
dit Schriftgedeelte onthult dat de “ontmoeting in de lucht’ tijdens de “Dag van 
de Wolken”is. Hier volgt het nog eenmaal met wat gedachten. 
“Het woord dat van Mijn mond komt zal niet ledig terugkeren. (God heeft het 
plan, niet de mens.) 
Want ik ben de Schepper van alle dingen, de Eerste en de Laatste, I BEN, het 
Begin en het Einde. Jullie zijn een uitgekozen generatie.(Wij kozen ons zelf niet. 
God deed dat. Je mag het niet leuk vinden maar er wordt eits van je verwacht 
dat niet verwacht werd van anderen voor jouw!) 
 Ik zeg tegen jullie, Ik wil een kerk zonder vlek of rimpel.(We zullen 
veranderingen in ons leven moeten maken om de vlekken kwijt te raken. Het 
wordt van ons verwacht!) Dezelfde kracht die Mijn Zoon verrees uit de doden 
zal die kerk verrijzen laten. Ik zeg tegen jullie, kies leven, niet dood, (Dit zei Hij 
eerder in Zijn Woord. We hebben een keus en de kantjes ervan aflopen telt hier 
niet. Geen beslissing maken om te veranderen is hetzelfde als ervoor kiezen om 
het niet te doen.)en zij die hun leven aan Mij toewijden zullen in die kerk 
zijn,(Eerste vereiste om tot die kerk te behoren is om je leven aan God toe te 
wijden. Dit gaat niet op die manier waarop dit in het verleden voor een kerk of 
voor mensen gebeurde) want ik zal die kracht in hen vrijmaken. (Dit  herinnert 
me zo aan wat de Bijbel zegt dat zal gebeuren tijdens de “Dag van de Wolken”. 
Het onthult dat er mensen op aarde zullen zijn, krachtiger dan enig andere 
mensen die ooit op aarde bestaan hebben of ooit zullen zijn.)Want Ik ben God, 
en jullie zullen zijn als Mijn Zoon wanneer jullie Hem ontmoeten in de lucht. 
(God spreekt alleen tot hen die de Heer in de lucht zullen ontmoeten! Wat 
betekend had om als Jezus te zijn? Jezus was gehoorzaam aan God en gaf Zijn 
hele leven aan God. Dit komt overeen met wat God zegt in dit woord, dat we 
onszelf aan Hem moeten toewijden om in de Vlekkeloze Kerk te zijn.) KIES 

http://www.takehisheart.com/prophecy.htm


LEVEN. (Zo belangrijk dat het herhaald wordt.)Ik zeg het opnieuw. De aarde is 
voorbestemd en zo is ook Mijn kerk.(Het gaat gebeuren. Zijn wij bereid om te 
leren)Want Ik ben Hij…Die is…Die is…Die is…” (Laat me dit uitleggen Die is…met 
de extra punten. Ik hoorde Die is steeds opnieuw en opnieuw steeds zachter, 
alsof deze woorden recht de eeuwigheid ingingen. Dit betekent dat God nooit 
ophoudt, wat hetzelfde is als wat Hij zei over Zichzelf in het begin van dit 
Woord.) 
 
We kunnen dit Woord dat gegeven werd in 1988 samenvoegen met 1 
Thessalonicenzen 4:17, omdat ze beide spreken over “de Heer ontmoeten in de 
lucht.” Zodoende zien we dat het de Vlekkeloze Kerk is die de Heer in de lucht 
ontmoet tijdens de Dag van de Wolken, niet een bevlekte!  
 
Toen God begon om met me te spreken over de Vlekkeloze Bruid zei Hij dat ik 
het misschien niet zou halen! Mijn reactie was, “U bedoelt dat ik iets moet 
doen?” Dit was een schok voor mij, omdat ik ervan uit ging dat iedereen die 
gered was tot die Kerk behoorde; dat het zo ongeveer automatisch zou 
gebeuren als de tijd daar was. Dit is niet waar; we moeten onszelf van de drie 
hoofd vlekken reinigen, die God door Zijn Geest onthult heeft. Dit vraagt een 
inzet van onze kant. God zegt in dit woord dat de keus aan ons is! 
 
 Dus de kerk moet zichzelf voorbereiden voor Het Huwelijksfeest van het Lam 
en zijn God gegeven taak tijdens de Dag van de Wolken. Heeft de Kerk een taak 
tijdens de Dag van de Wolken? Laten we kijken naar enkele Schriftgedeelten 
die ik eerder in andere artikelen gebruikt heb: 
 
Joel 2:1  
Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op de berg Mijner heiligheid, laat alle 
inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is 
nabij. 2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke 
duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig 
volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn 
(Gods sterkste groep van mensen ooit op aarde geweest.) tot in jaren van vele 
geslachten. 3 Voor hetzelve verteert een vuur…7…en (zij) zullen hun paden 
niet verdraaien (engels:zullen hun rijen niet verbreken)8…en al vielen zij op 
een geweer(engels: zwaard), zij zouden niet verwond worden.(een beschermd 
volk) 10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon 
en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. 11 En de Heere 
verheft Zijn stem voor hen heen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is 
machtig, doende Zijn woord; want de dag des Heeren is groot en zeer 



vreselijk, en wie zal hem verdragen?(de sterke mensen, degenen die niet 
verwond kunnen worden! Een in-verbond zijnde vlekkeloze kerk!) 
Je ziet hier een vrij goed beeld. Gods leger (de kerk) is in oorlog tijdens de Dag 
van de Wolken – de Dag des Heeren. Waar? Hier op aarde! Ze zijn een getraind 
volk een sterk volk. Dit moet de periode van tijd zijn waarvan Jezus zei dat Zijn 
kerk grotere dingen doen zou dan Hij deed. Dit moet waar zijn want God kan 
niet liegen en Hij heeft geopenbaard dat tijdens de Dag van de Wolken het 
sterkste (beschermd)volk leeft dat ooit zal leven, ervoor en erna! Een groot 
vuur gaat voor hen uit! God zou deze macht alleen aan Zijn Zoons verbonds 
vrouw geven, niemand anders. Hij is een jaloers God. 
 
Er is eens iemand geweest die tegen mij zei dat ik hier op aarde bleef om mijn 
roeping maar dat hij hier weg was, verwijzend naar de opname van de kerk. Ik 
geloof dat niet omdat God zegt in Zijn Woord dat ieder lid van het lichaam 
belangrijk is. De Bijbel besteed veel tijd aan het uitleggen, wat elk lid bijdraagt 
en God is bezig geweest om de kerk goed te laten functioneren, sinds het kruis. 
Dus is het logisch dat we onze vlekken kwijtraken als lichaam maar dat God dan 
plotseling Zijn vrouw in tweeën hakt door iedereen weg te nemen behalve de 
profeten en apostelen? In de Schrift God zegt tegen de hoer, “Laat ons 
tezamen redeneren!” Dit opdelen lijkt mij onlogisch. Kijk naar vers 7 boven, 
7…en (zij) zullen hun paden niet verdraaien. (Engels: zullen hun gelederen niet 
verbreken) onthullend dat het hele leger van God zijn gelederen niet verbreekt. 
(van de hoogste rang tot de laagste). God gaat echt Zijn Leger niet in twee 
Lichamen opdelen tijdens de Dag van de Wolken. 
 

Deze Schriftgedeelten gaan gebeuren tijdens  
de Dag van de Wolken – 

 de Dag des Heeren: 
 
Jesaja 13:10,11 
Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten 
lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan 
zal haar licht niet laten schijnen. 11 Want Ik zal over de wereld de boosheid 
bezoeken, en over de goddelozen hun ongehoorzaamheid; en Ik zal de 
hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik 
vernederen. 
Joel 3:13-15 
Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp Komt treedt, want de perskuip is vol; 
de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot 

 



Slaat de sikkel aan. Want de oogst is rijp geworden, komt aan, daalt henenaf, 
want de pers is vol, en de perskuipen lopen over, want hun boosheid is groot. 
Menigten, menigten in het dal der beslissingen; want de dag des Heeren is 
nabij, in het dal der beslissingen. De zon en de maan zijn zwart geworden, en 
de sterren hebben haar glans ingetrokken. 
 
 
Wie zal de waarheid naar voren brengen (slaat de sikkel erin) zodat de mensen 
naar het dal der beslissingen gebracht kunnen worden? Zij zullen het gaan 
horen van de gereinigde vlekkeloze Bruid van Christus of een kerk die in het 
proces van de reiniging zit. In mijn ogen zegt het bovenstaande vers dat de tijd 
van beslissing voor de Dag van de Wolken is. 
Je kunt op de site lezen wat de Heer me heeft getoond over de Dag van de 
Wolken (The Day of the Clouds). 
 
De volgorde geeft ons een beetje inzicht in deze dagen. Waardoor ontstaan de 
wolken? Niemand weet het en het is niet echt belangrijk om te weten. We 
kunnen speculeren zoveel we willen maar het is verzegeld. Dit brengt ons terug 
naar al de speculaties van mensen die ziekte en dood veroorzaken aan 
bedieningen, God wil Zijn doel bereiken. Dit zijn aangeleerde dingen en er is tijd 
voor nodig om iets te leren en de dingen te ervaren die de Heer wil dat wij 
ervaren als voorbereiding op wat komen gaat. 
 
Zonder een woord van wijsheid of een woord van kennis van de Heilige Geest 
heb je niet het inzicht in de waarheid over welk onderwerp dan ook. Het 
visioen zegt niemand weet, zus totdat het zegel verbroken is, naar Gods wil, 
zouden wij als Christenen deze dingen met rust moeten laten en bezig gaan 
met vlekkeloos te worden voor de Almachtige Heere God.  
 
God heeft een TAAK voor Zijn volk te doen op aarde voor Hem. Dus mensen 
die gericht blijven op de dingen als de Opname van de kerk en zo voort kunnen 
niet gericht zijn op wat God voor hen te doen heeft (voor Zijn doel). God zei mij 
de mensen te vertellen om zich te focussen op het Bruidschap; de eerste stap is 
om gericht te zijn op het kwijtraken van de drie vlekken die de Heilige Geest al 
onthuld heeft.Dit moet gebeuren voordat iemand door kan gaan naar de 
volgende stap van het Bruidschap. Niemand kan werkelijk gericht zijn op twee 
dingen tegelijkertijd, zoals Opname en Bruidschap!  
 
Opname leerstellingen brengen verdeling en strijd (een vorm van ziekte / dood) 
in het lichaam van Christus. Laat me een simpel voorbeeld geven: Ongeveer 16 



jaar geleden werd er een opname leerstelling, waarin de slechte mensen gaan 
en de goeden blijven, gepresenteerd aan de voorganger van een Woord kerk 
die ik bezocht. Hij nodigde me uit om het te horen. De persoon met die 
leerstelling vertelde de voorganger dat wanneer hij de opname niet predikte, 
zijn familie de voorgangers bediening zou steunen. De voorganger ging akkoord 
en hield zijn woord ongeveer een jaar. Toen op een dag predikte hij over de 
opname en die mensen liepen weg. (Kerk Opname ideeën veroorzaken 
verdeling op een of andere manier daarmee het doel van de Heer te niet 
doend!) Je kunt zeggen dat dit dwang was, wat het ook was, maar opname 
ideeën zaten erachter. Opname ideeën veroorzaakten de verdeling en de 
dwang. 
  
Volgens mij wil de kerk hier weg van de aarde. Mijn vraag aan u is WAAROM? 
De taak/opdracht van de kerk is hier op aarde, niet in de hemel. De kerk als 
een functionerend lichaam bestaat niet in de hemel, omdat er geen reden/doel 
toe is. Je zult daar niet getrouwd zijn met Jezus, zoals Jezus duidelijk maakte, in 
de hemel zijn geen huwelijken. Het huwelijk vindt hier op aarde plaats en het is 
slecht logisch dat het zich volledig zal manifesteren tijdens De dag van de 
Wolken – De Dag des Heren! 
 
 
Tot hiertoe had ik dit artikel geschreven en vroeg de Heer me te helpen het af 
te ronden, omdat ik geloofde dat het tijd was om dat te doen doordat de groep 
hier het woord “compleet”aan ons had doorgegeven. Ik bedoelde dat Hij me 
zou zalven om het af te ronden maar het bleek dat Hij me een eind scéne gaf. Ik 
neem het over zoals het in mijn Proces Schema staat genoteerd 
.  
 
 
23 December, 2003 
Scene, Ik keek naar een vriend van me die voor zijn tijd gestorven was.  
Hij probeerde dit artikel weg te vegen, en misschien enkele andere artikelen, 
onder het tapijt terwijl ik toekeek. Toen veranderde de scene en was ik in een 
kerkelijke omgeving. Er waren kerkbanken met gangpaden ertussen zoals 
kerkheiligdommen meestal hebben. Ik liep, richting een gebied in de ruimte 
waar bandleden hun instrumenten uit pakten. Het leek een soort wedstrijd te 
zijn. Terwijl ik liep keek ik naar de plaats waar normaal de pulpit staat, daar 
stond slechts een balustrade. Het was niet een kerkbalustrade maar een 
balustrade of verdeler die ze hebben in de rechtszaal. Ik keek naar het platform 
en erachter was een plaats waar de rechters konden zitten. Het was een plaats 



van wettigheid; een plaats waar gerichten worden gehouden en de mensen met 
de instrumenten waren aan het oefenen en opwarmen. Ik droeg mijn trompet 
en ik had in jaren geen noot gespeeld. Terwijl ik liep zette ik de trompet aan 
mijn mond en begon noten te spelen, om op te warmen. Ik was nu vlakbij 
mensen die hier en daar stonden, en speelden en hun instrumenten 
opwarmden. Ze zagen me en vonden de melodie die ik begon te spelen niet 
mooi. Het was een onzeker geluid wat ik maakte en ik wist het, maar er was 
niets ander te doen dan doorgaan. Ik deed het nogal stilletjes en keek nu naar 
twee goed geklede meisjes die saxofoon speelden. Ze speelden een gedeelde 
van een muziekstuk dat ze kenden en het was erg geruststellend het was een 
oorstrelend geluid. Ze keken naar mij en luisterden terwijl ik aan het spelen was 
en ik probeerde, zonder succes, erin mee te spelen. Ik kon het niet omdat de 
kleppen van de horen nogal stroef waren doordat er zolang niet op gespeeld 
was. De meisjes werden zichtbaar ontsteld over mij terwijl ze hun troostende 
muziek speelden en naar mij luisterden. Ik verschoof mijn trompet naar de 
linkerzijde van mijn mond (wat het fysieke uitbeeld) en verbazingwekkend 
genoeg begon ik een gelijkmatig en zeker geluid te spelen, niet een onzekere – 
alleen een noot. Nu wilden ze echt dat ik weg ging maar ze wisten dat ze een 
trompet nodig hadden in hun band en ik was de enige trompettist in de buurt. 
Het geluid dat ik speelde werd sterker en het was geen plezierig geluid. Het was 
iets wat mensen nog niet eerder gehoord hadden! Ik liet het steeds weer horen 
en terwijl ik dit deed realiseerde ik me dat ik hun een lied moest leren dat ik 
vroeger geleerd had (Als band marcheerden we daar op, intussen speciale 
passen uitvoerend. We waren hierom binnen en buiten de staat bekend). Toen 
ik uit de scéne kwam werd ik herinnerd aan het lied dat heet, “Kom en doe mee 
met de Marcherende Band” wat de Heer deze groep jaren geleden gegeven 
had. 
Na inzicht in dit alles begreep ik dat het lied wat de meisjes zo geruststellend 
speelden/spelen, het oordeel van het koninkrijk van God nooit gehaald had.  
 
De twee saxofonen die geruststellende muziek speelden heeft te maken met de 
twee tanks over de eindtijd leerstellingen aan het begin van dit artikel. Ze 
hebben te maken met troosten en “alles is goed”. In principe is het troostend 
en een “God is liefde”structuur, om te denken dat wij als christenen hier niet 
zullen zijn tijdens de eindtijd gebeurtenissen. IN deze scéne had ik in jaren niet 
op mijn trompet gespeeld. De laatste keer dat ik werkelijk mijn trompet 
bespeeld heb was toen ik “Niet in kaart gebrachte wateren”opnam op  
25 januari 2000. Past precies niet waar?(Dit artikel vind u op de site van 
takehisheart.com  “Uncharted Waters”) De trompet die ik bespeel laat een 



alarm horen, iets gaat gebeuren en er is iets niet in orde. Beide zijn waar in dit 
geval. 
 
Jaren geleden zag ik een weegschaal met het woord LIEFDE aan de ene kant en 
het woord OORDEEL aan de andere kant. Ze waren beide even zwaar. Dat de 
kerk in de wereld heeft onderwezen dat  “God is Liefde” is, is ver uit balans 
geraakt met dat God een God van Oordeel is. Beide zijn gelijkwaardig.  God is 
een God van OORDEEL, even zo goed als dat Hij een God van LIEFDE is! 
 
Ik blies het alarm in de bovenstaande scene. Het geluid was onzeker in het 
begin van het schrijven van dit artikel maar God gaf me meer scènes terwijl Hij 
me naar de finish leidde. Dit zorgde ervoor dat het geluid zekerder werd, zoals 
het beeld wat God wil dat we krijgen meer belicht en helder word. Het geluid is 
niet plezierig voor ons. God maakte me duidelijk dat ik kan zeggen; “Alzo zegt 
de Heer” maar waarom zou ik? De scene spreekt in principe voor zich.  
 
Er is iets geweldigs aan het geluid wat God wil dat ik maak. Het zegt dat er iets 
mis is, maar God heeft de informatie onthuld hoe het te kunnen herstellen. Het 
is nogal radicaal om te beginnen de vlekken van het Lichaam van Christus kwijt 
te raken. Je gaat nogal, naar het lijkt, radicale stappen nemen op de muziek van 
de Heilige Geest wanneer je werkelijk de Heer buiten de bestaande 
gestructureerde kerk gaat volgen. De tijd voor jou om eruit te komen is nu, in 
voorbereiding op de Dag van de Wolken.  Voor voorbereiding en leren is tijd 
nodig. Ik trompetter de volgende woorden – De bevlekte kerk zal niet 
opgehaald worden in de lucht (wat dat werkelijk ook betekend) om de Heer te 
ontmoeten tijdens de Dag van de Wolken maar de “vlekkeloze”wel.  
 
Hoeveel gaan wat hier gepresenteerd wordt onder het tapijt vegen, zoals de 
man deed in de bovenstaande scene? God laat niet met zich spotten! De Geest 
en de Vlekkeloze Bruid zeggen, “Kom!” 
 
 
 


