
Les 38 – Kwaliteit in je 
13/02/2011 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob and Cindy – 
Nastreven. Wat nastreven? Streef eer, glorie en genade na. Wees een 
gerespecteerde collega. 
Bekeuring. De wereld veranderd te snel. Ze staan op het punt een bekeuring te 
krijgen. Overal is ongehoorzaamheid. Wetteloosheid. De wereld profiteert op kosten 
van anderen. Er zijn disharmonieuze kwaliteiten in de mens. Zelfzucht. 
Katapult. Jullie zullen naar de voorhoede van de opleving van de macht van de Heer 
geslingerd worden. Sommigen zullen dit verwarrend vinden. Projecteer Mijn kalmte 
en vrede in de komende tijden. 
Vitaminen en mineralen werken in jullie; stabiliseren jullie. 
Geneigdheid. Jullie zijn geneigd positief te zijn (Natuurlijke aanleg); om het goede te 
zien. Dit is een bewonderenswaardige kwaliteit; blijf dit doen zelfs in de komende 
moeilijke tijden. Straal Mijn warmte en liefde uit. Dit zal belangrijk zijn wanneer je in 
de voorhoede staat. Amen. 
 
 Nastreven. Streef eer, glorie en genade na. Wees een gerespecteerde collega. 
 
Ik denk dat de beste manier om dit na te streven is om een compleet inzicht in 
de definities van deze woorden te hebben en ze dan in onze levens toe te 
passen zodat we gerespecteerde collega’s kunnen zijn.. 
Definities 
EER: 1: goede naam of openbare achting; reputatie; een tonen van een gewoonlijk 
verdiend respect: erkenning 2: voorrecht 3: een persoon van superieure staat 4: een 
die de moeite waard is respect of faam te geven 7: zuiverheid, reinheid 8: een 
scherp gevoel voor ethisch gedrag; integriteit, iemand wiens woord als garantie 
gegeven word., 9: sociale attenties of beleefdheden. 
GLORIE: 1: lof, eer, of onderscheid uitgebreid door algemene instemming; roem. 2: 
iets dat lof of roem waarborgt. Kenmerkend kwaliteit of pluspunt 3:grote 
schoonheid en pracht; 4: een staat van grote bevrediging of verhoging. 
GENADE: 1: onverdiende, goddelijke hulp, gegeven aan de mens ten behoeve van 
zijn regeneratie of heiliging; een deugd afkomstig van God. 2: een kort gebed bij een 
maaltijd waarin een zegen gevraagd wordt. 3: een neiging tot of een daad van 
vriendelijkheid of gratie; genade, vergiffenis; voorrecht 4: een charmant trekje; 
een aangenaam sierlijk uiterlijk of effect; aantrekkelijkheid. 7: een gevoel van 
fatsoen of recht; een kwaliteit of staat van zorgzaam of attent zijn. 
 
1 Petrus 1:13-16 
 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus 
Christus.  Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, 
die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig 
is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; Daarom dat er geschreven is: Zijt 
heilig, want Ik ben heilig.” 
 
De wereld veranderd te snel. Ongehoorzaamheid. Wetteloosheid; 
Disharmonieus 
De Heer zei, “Bekeuring. De wereld veranderd te snel. Ze staan op het punt een 
bekeuring te krijgen,” Laten we eens een moment nadenken over wat een bekeuring 
is. Een bekeuring is een juridische verklaring afgegeven aan een beschuldigde 



overtreder door een rechtshandhavinginstantie. Bekeuringen geven aan dat een straf 
of een geldboete wordt gegeven omdat er een wet is overtreden. 
 
 Kolossensen3: 5 zegt Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, 
onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is 
afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. De Heer is niet blij met de ongehoorzaamheid van de mens. Hij 
laat ons weten dat wetteloze handelingen consequenties hebben. Ik geloof dat Hij 
me  daarom  leidde naar dit artikel van de THH website terwijl ik studeerde over de 
ongehoorzaamheid van de mens: http:// 
www.takehisheart.com/catastrophic_apocalyptic_event.htm 
 
Catastrofale gebeurtenis  
In juni van 2009 zag ik mezelf naar een muur kijken. Vlekken van verbondsrood 
begonnen steeds hoger bij de muur op te lopen, uiteindelijk was de hele muur 
bedekt. Ik dacht, "Ik ben aan het hallucineren.” Plotseling keek ik naar de aarde. Ik 
was zo dichtbij dat ik aan beide zijden de omtrek van de aarde kon zien. Ik zag iets 
wat ik alleen kan omschrijven als een enorme catastrofale gebeurtenis van 
apocalyptische (einde van de wereld) omvang. Toen verschenen de volgende rode 
woorden over de scene heen, “Schrijf dit visioen niet op.” Ik dacht, “Waarom dan het 
visioen?” 
 
Toen hoorde ik, “De last is niet voor mijn profeten, Mijn profeten moeten de last niet 
dragen. Jij moet de last niet dragen, het is de Heer Zijn last! Als dit gebeurd zullen de 
mensen het weten zonder dat ze het visioen kennen, ze zullen zeggen, „dit is wat 
Roy zag,‟ ze zullen niet twijfelen.” 
  
Nu kun je begrijpen waarom ik zei, “Ik zag iets wat ik alleen kan omschrijven als een 
enorme catastrofale gebeurtenis van apocalyptisch omvang!” De Heer zei me ook 
waarom dit moet gebeuren. Met andere woorden dat het zo moet zijn. 
 
Een paar dagen later zocht ik in mijn Bijbel naar teksten daarover. Het rees voor me 
op zoals je, je denk ik wel kunt voorstellen. 
 
Openbaring 16: 18 
En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een 
grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde 
geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. 
 
Dit Schriftgedeelte staat bij het gedeelte dat de zevende schaal uitgegoten wordt. De 
zesde schaal in het rijtje heeft te maken met het opdrogen van de Eufraat. Heeft u de 
laatste tijd de Eufraat al eens nagekeken op het internet? Type "Eufraat" en  "droogt 
op" in op een zoekpagina, ik weet zeker dat het u zal interesseren. 
 
De Heer zei: 
"...Kun je luisteren? Ben Ik niet God? Ik zeg, 'Kom.' Ik roep je naar Mijn wegen en 
Mijn kalender van gebeurtenissen. De kerk in de wereld heeft zijn kalender en Ik heb 
de Mijne. Sommigen hebben hun kalender gemaakt vanuit Mijn Woord, toch dwalen 
zij.  Zelfs hen die Ik begaafd gemaakt heb, hebben hun eigen kalender maar Ik ben 
de Heer en Ik heb de Mijne. Ik maak Mijn kalender stap voor stap bekend. Zij die Mijn 

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


wegen leren, en Mijn kalender vinden, zullen vliegen op de vleugels van een vogel in 
de vlucht naar de overwinning met Mij. Ik heb de Weg ontworpen. Ik ben het, het is 
waarheid, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn doel. Weet, Mijn kalender 
staat vast. De tijd is kort. “Kom naar voren, Bruid!” Zij die werkelijk liefhebben en Mij 
vrezen zullen komen; zij die Mij niet vrezen, zullen blijven. Steun op je eigen inzicht 
niet en vindt rust in de kennis dat ik Mijn Bruid wettelijk zal beschermen, volgens Mijn 
eeuwig plan…”  
 
De Heer heeft ons vele malen gezegd dat de tijd kort is. Hij wil dat wij voorbereid zijn. 
Deze week spreekt Hij over kwaliteiten die de wereld bezit. Hij verklaarde: 
 
Overal is ongehoorzaamheid. Wetteloosheid. De wereld profiteert op kosten van 
anderen. Er zijn disharmonieuze kwaliteiten in de mens. Zelfzucht. Om deze reden 
zegt Hij ons : leer Mijn wegen, en vind Mijn kalender. Een deel van het leren van Zijn 
wegen is precies wat Hij deze week tegen ons zei: Streef eer, glorie en genade na. 
En Hij gaf ook aan: Projecteer Mijn kalmte en Mijn vrede; wees positief; zie het 
goede;  straal warmte en liefde uit. Hij gaat door om uit te leggen dat dit belangrijke 
sttributen zullen zijn in de moeilijke tijden die voor ons liggen. Ik denk dat dit is omdat 
de Heer altijd Zijn kinderen in Zijn gedachten heeft. Hij zegt ons dat we voorbeelden 
zullen zijn daarom moeten we op ons best zijn. 
 
Straal Mijn warmte en liefde uit. Dit zal belangrijk zijn. 
 
Denk aan, “Weest heilig want Ik ben heilige.” En uit 1 Peter 3:8-12 ”En eindelijk, zijt 
allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke 
barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden 
voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, 
opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben, en goede 
dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog 
spreken; Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage 
denzelven na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot 
hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.” De 
Heer  zoekt ons om anderen naar Hem te leiden. Hij zoekt ons om goede 
voorbeelden te zijn. En vergeet niet dat Hij ons waarschuwt, Tijd is kort. 'Kom naar 
voren, Bruid!' Zij die Mij waarlijk liefhebben eb vrezen zullen komen. Hij vraag het ook 
aan jou “Wees een gerespecteerde collega”. 
Amen! 
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