
Les 37 Wees een Zegen 
D afgelopen maanden heeft de Heer met ons gesproken over het zijn van een zegen 
naar anderen toe en ongelovigen naar de Heer leiden. Daarom wilde ik vanavond 
daarnaar kijken  
 
8/1/2011 Wees een zegen voor diegene die Ik bij je breng. Jullie weten wat de 
waarheid is; blijf daar bij, voorzichtig. 
 
Handelingen 20:28 “Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over 
dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te 
weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” 
 
31/10/2010 Wees als zuiver wit met al de kleuren van de liefde, vol van de vruchten 
van de Geest anderen raken; hen een geur van rust en vrde gevend. Help hen om 
Mijn onderpand te voelen, Mijn veiligheid, Mijn inwoning. 
 
8/1/2011 Wees niet zelfgenoegzaam; heb een zorgzaam hart voor hen die Ik breng. 
Behandel iedereen waar je mee in contact komt als zou Ik hen tot je gebracht 
hebben. Behandel iedereen als degene die Ik bij je breng. 
 
Kollossensen 3:12-14 
Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke 
bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, 
lankmoedigheid; Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo 
iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, 
doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der 
volmaaktheid. 
 
Openbaring 7:17 
Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een 
Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen. 
  
29/1/2011 Leidt de wereld naar Mij. Ga langzaam, of met andere woorden geduldig. 
 
Markus 16:15 
En Hij zeide tot hen: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
kreaturen.” 
 
2 Corinthe 5:18-21 
En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.19 Want God was in 
Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; 
en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van 
Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met 
God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
31/10/2010 De Heilige Geest is bij je ondewijzend en leidend. Projecteer Mij in alles 
wat je doet 



8/1/2011 Mensen zullen beginnen te zoeken naar iets, zoekend naar iets wat ze niet 
hebben. Wees bereid!! Je weet wat je moet doen; Ik heb je het al vele malen gezegd. 
Bereid je nu voor. Hoe kunnen we ons voorbereiden voor het werk dat de Heer voor 
ons heeft? 
 
Ezechiel 3:1-14 
M 1 Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en 
ga, spreek tot het huis Israëls.Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te 
eten. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met 
deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de 
zoetigheid. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga henen, kom tot het huis Israëls, en 
spreek tot hen met Mijn woorden. Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van 
spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israëls; Niet tot vele volken, diep van 
spraak en zwaar van tong, welker woorden gij niet kunt verstaan; zouden zij niet, zo 
Ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben? Maar het huis Israëls wil naar u 
niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israëls is stijf van 
voorhoofd, en hard van hart zijn zij. Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen 
hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. Uw voorhoofd 
heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots; vrees hen niet, en ontzet u niet 
voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. Verder zeide Hij tot 
mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden, die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze 
met uw oren.En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en 
spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE, hetzij dat zij horen zullen, 
of hetzij dat zij het laten zullen. Toen nam de Geest mij op, en ik hoorde achter mij 
een stem van grote ruising, zeggende: Geloofd zij de heerlijkheid des HEEREN uit 
Zijn plaats! En ik hoorde het geluid van der dieren vleugelen, die de een den ander 
raakten, en het geluid der raderen tegenover hen; en het geluid ener grote ruising. 
Toen hief de Geest mij op, en nam mij weg, en ik ging henen, bitterlijk bedroefd door 
de hitte mijns geestes; maar de hand des HEEREN was sterk op mij.  
 
Hoe kreeg de Heer hen voorbereid? Wat zijn de elementen van voorbereid zijn? 
Eerst, “eet de boekrol” of met andere woorden lees en bestudeer Zijn woord. 
Ten tweede, “Ziet, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en 
uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd.” Wees versterkt door een goede houding en 
de wetenschap dat Hij bij je is en je ondersteunt.  
En derde, “Geloofd zij de heerlijkheid des HEEREN uit Zijn plaats!” Geef lof aan de 
Heer omdat je dit ook mentaal voorbereid. 
En als laatste maar niet de minste, “ de hand des HEEREN was sterk op mij.” Wees 
je ervan bewust dat de Heer je deze reis zal begeleiden. 
 
27/11/2010 Wanneer mijn baby’s naar je toe komen, help ze dan te groeien door 
jouw liefde voor Mij. Bemoediging, onderwijs, energie, enthousiasme, gastvrij 
onthalen - 5 E's (in het Engels) en tot slot uitmuntendheid. Denk aan deze 6 punten 
(E's.in het Engels) Wanneer mijn baby’s komen. (Deze zijn het tegenovergestelde 
van dingen die Ik haat). 
Niets wat ik zou kunnen zeggen kan nog wat toevoegen aan wat de Heer zelf al 
gezegd heeft. Daarom, bedenk wat Hij ons opgedragen heeft. Wees bereidt.  
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