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 Geestelijk Overspel 

Dit is een getuigenis welke wij ontvingen van een jong stel, waarvan we ongeveer een jaar geleden het genoegen hadden hen 
te ontmoeten. De Heer openbaarde dat we dit op de site moesten zetten. De Heer voedt een gehoorzaam volk op voor Zijn 
doelen. Dit getuigenis is een goede toevoeging aan het  My People Must Pay Attention (mijn volk moet opletten) artikel. 

Het getuigenis: 

Goed, dus vorig jaar, begon de Heer werkelijk grip op mij te krijgen wat betreft de informatie van Take His Heart. Wat opzich 
een heel verhaal is. De timing en mezelf kennende en dat het precies op dat moment aan mij werd gegeven, was het enige 
moment tot dan toe dat ik open stond om de informatie te accepteren. Maar zoals ik al zei, dat is een ander verhaal, en hoe God 
het bevestigde. Maar op een gegeven moment sprak ik met mijn vrouw en zei, “ Je weet dat al mijn studeren en 
theologie niet gewerkt heeft. Ik ken Christus niet beter dan eerst.” Het heeft me niet van dingen bevrijd. Misschien is dit 
spul waar; laten we gewoon met alles achter God aangaan en dit spul testen en kijken of Hij het bevestigd. Dus de volgende 
dag begonnen we met het navolgen van de “Dingen van de Geest” wat we ook een tijdje intens gedaan hebben. Toen 
begonnen we het wat te laten verslonzen, werden lui, kregen een baby, en werden gewoon afgeleid door zoveel dingen van het 
“leven”. 

Nu even snel vooruit tot ongeveer vier weken geleden. Mijn vrouw kreeg een droom waarin we een muur rondom ons huis 
hadden, een groot ijzeren hek. Maar er waren grote gaten in het hek. We baden erover en beiden voelden we dat God zei dat er 
gaten in Zijn haag van bescherming waren. Maar in plaats van Hem er verder naar te vragen, of ons ervan te verzekeren dat we 
de dingen gehoorzaamden waarover God tegen ons gesproken had, wuifden we het gewoon weg. Nu ongeveer drie weken 
geleden, had ik een droom van een serie tornado’s aan de horizon, sommigen leken heel erg. Maar slechts een kwam richting 
het huis waarin ik was. En de bovenste helft van de tornado was een vrouw, en in de droom begreep ik dat dit de geest van 
overspel was. Maar ik was niet te bezorgd omdat de tornado zacht leek (als dat tenminste kan) en niet zo gevaarlijk als de 
anderen. Dus ik waarschuwde alle mensen in het huis en we renden naar de kelder. We wisten dat we er veilige waren voor 
deze geest/tornado omdat de fundering solide en vrij nieuw was. 

Door de God gegeven interpretatie uit het verleden wisten we al dat de kelder fundering betekende, en de nieuwe solide 
fundering waren de onderwijzingen die Hij ons de vorige zomer bijgebracht had. Dus bad ik enkele uren over de droom en liet 
het er toen bij en ging door. Tot dit punt had ik lange tijd geen enkele droom opgeschreven omdat ik lui werd, ook al had God , 
door de dromen, enkele zeer correcte dingen tegen ons gezegd. IK bad alleen over deze droom omdat ik een sterk gevoel van 
urgentie had toen ik wakker werd. Oh, ik vergat te vermelden dat ik wist dat Hij over een geest van overspel tegen mij sprak 
kwam doordat, nadat ik erover gebeden had, alle mensen die in het huis bij mij waren, mensen waren waarvan ik wist dat ze 
door de jaren heen overspel gepleegd hadden. En het huis waarin ik was was het huis van een prediker die ik gekend heb die 
weggelopen was met de vrouw van de aanbiddingsleider. In elk geval, ik belde mijn vriend en hij zei dat het interessant was 
omdat toen hij juist aan het bidden was, dat de Heer tegen hem sprak om op zijn hoede te zijn voor de geest van overspel 
omdat het op een subtiele manier binnen komt. In ieder geval dacht ik dat God tegen mij sprak over het  op mijn hoede zijn voor 
overspel in het natuurlijke. Ik realiseerde me niet dat Hij me zei dat ik geestelijk overspelig was (hoererij) door niet te 
gehoorzamen aan de “Dingen van de Geest” welke Hij aan mijn vrouw en mij geopenbaard had. 

 Daarom ging ik naar de sportschool en begon lichamelijke training en ik blesseerde een deel van mijn rug. Weer even snel 
verder nu drie weken later. Ik ben niet in staat geweest te werken; ik ben gefrustreerd en gekwetst, ontmoedigd bezorgd over de 
financiën, etc. Ik sprak met mijn vrouw en was gefrustreerd. En zij vroeg me of ik nog steeds de informatie over de drie vlekken 
en Gods verbond geloofde, omdat we duidelijk niet in Zijn verbond zijn geweest alhoewel we ze wel opvolgden. Zij had vaker 
moeite gehad te geloven wat God ons toonde, tot een paar maanden geleden toen ze bad om het aan haar te bevestigen 
omdat ze de meeste tijd gewoon mij volgde. Hij gaf haar een zeer diepzinnige droom en daarna was ze zekerder. Maar ik dacht 
gisteravond dat we God misliepen dus zei ik tegen haar: “ Wel eigenlijk hebben we het niet gedaan” We geloven dat Hij op deze 
wijze spreekt, en hebben gezien dat Hij ons stap voor stap leidt, maar de laatste maanden zijn we werkelijk lui geworden, we 
hebben de dingen niet opgeschreven of hebben gehoorzaamd aan de laatste hoofdzaken die Hij erg duidelijk tegen ons gezegd 
had (wat verband hield met gluten gezondheidszaken). Ik zei, “Nou nu  eet ik gezond  nadat ik geblesseerd geraakt ben”. Maar 
ik had de vele dromen, die erover spraken, daarvoor genegeerd. Toen zei ik haar dat ik gefrustreerd was omdat ik allemaal 
ideeën had en dingen die ik wilde doen maar vanwege mijn rug niet kon doen. Aan de ene kant omdat het pijn doet en aan de 
andere kant omdat we blut zijn omdat ik drie weken niet gewerkt heb! Ik kan het spitten in de tuin niet afmaken. Ik kan geen 
kippen of varkens houden zoals ik wilde! (even een korte notitie tussendoor: IK had veel onderzoek gedaan naar het houden 
van vee om voedsel te produceren zodat wanneer de crash kwam we voedsel zouden hebben. Ik geef dit door omdat God 
tegen ons gezegd had dat we geen voedsel moesten inslaan, maar Hem konden vertrouwen en gehoorzamen aan de dingen 
van de Geest, aan Zijn leiding. Hij bevestigde dat met een droom aan een vriend waarin tegen mijn vriend werd gezegd in welke 
mate Jacob en Roy gelijk hadden, God wil niet dat we dingen opslaan. Dus was mijn angst ook dat ik op dat gebied 
ongehoorzaam zou zijn) Nu verder – IK kan geen schroothout verzamelen om dingen te maken die ik wil. Toen zei ik: Ik kan 
zelfs niets onderzoeken wat ik wil doen want ik kan niet achter de computer zitten. (Ik ben een erg onderzoekend persoon die 
ervan houdt  uit te zoeken hoe iets te doen en het doen) 

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


Toen viel het kwartje zowel bij mij als bij mijn vrouw dat God eigenlijk zei... STOP!! Hij nam al mijn mogelijkheden om met 
afleidingen bezig te zijn af zodat ik me op Hem moest richten. Het raakte ons beiden op hetzelfde moment en toen zei zij dat ik 
misschien gewoon naar buiten moest gaan en bidden, en daar was ik het mee eens. Dus ging ik naar buiten en begon God 
allerlei vragen te stellen waarop ik voelde dat Zijn antwoord was:"Rust en weet dat Ik God ben!”  En dat deed ik. Toen ging ik 
naar binnen en begon tegen mijn vrouw te praten over het werkelijk bestuderen van de waarheden die Hij de vorige zomer zo 
reëel gemaakt had zodat we op dezelfde bladzijde waren, end at we terug op de rails zaten. Ze ging ermee akkoord. Dus 
begonnen we de artikelen door te lezen, beginnend bij het visioen van de drie vlekken die God aan Roy getoond had. Zij las de 
eerste twee vlekken door en begon toen aan de derde vlek over Hoe de Heilige Geest onderwijst. Daarin stond dat Roy deze 
vlek gezien had aan de basis van de ruggengraat. Het was de reden dat de andere twee vlekken bestonden en er was een 
illustratie bij. En WHAM! Dit sloeg gelijktijdig in bij zowel mijzelf als mijn vrouw, dat is precies waar mijn rug geblesseerd is – 
waar de vlek in de illustratie getekend is, en dit was het gebied waar we van de rails raakten bij het in onze levens toe te 
passen! En we keken elkaar aan en begonnen te lachen op een manier van: Ga Weg! Kon God me deze blessure in mijn rug 
gegeven hebben, om ons naar deze waarheid te leiden, dat we ongehoorzaam waren op dit gebied? 

Toen hadden we beiden dat gevoel dat we bewust wisten dat het God was. We lachten en vonden het geweldig en zij ging naar 
bed. Maar ik vroeg me af of de datum niet belangrijk was. Ik zocht mijn notitieboek waarin ik alle dingen van God had 
opgeschreven (tot op het punt waar ik lui werd en ermee stopte). Dus ik begon te zoeken naar de datum van het vorig jaar, 13-
6-11. Ik vond het. Het was de allereerste bladzijde, wij hadden beiden dromen gehad die nacht over Gods verbond van 
bescherming in een komende storm. Maar interessanter/geweldiger was dat ik me herinnerde dat we op een gegeven moment 
op een Zondag spraken en zeiden: “Dit kan het niet zijn dit is niet waar we willen zijn. Als Henoch met God wandelde en 
opgenomen werd, in Genesis, waarom zijn wij er dan tevreden me om zover bij Hem vandaan te leven? Laten we achter Hem 
aangaan met alles wat we hebben en zien wat Hij doet. Of Hij werkelijk een beloner is voor die HEM ernstig zoeken.” Ik had ook 
besloten dat ik gewoon alle informatie ging geloven die op de site van THH stond en het gewoon ging toepassen en zien of God 
bewijst dat het van Hem komt of niet. Dus zei ik die avond: “Morgen beginnen we dit te gehoorzamen en deze dingen te doen 
en zien of het God is, en we gaan onze dromen noteren en dingen en gehoorzamen de dingen van de Geest.” (we waren 
afgedwaald van dromen, visioenen, etc. omdat we tot op dat moment veel misinterpretaties, mistoepassingen etc. gezien 
hadden bij mensen die we kennen en die met dergelijke dingen bezig waren.) 

Dus het was 13-6-12 en God had net tegen ons gezegd dat we niet bezig waren met het navolgen van het onderwijs van Zijn 
Heilige Geest end at we terug op de rails moesten gaan. En toen las ik in mijn notities 12-6-11. Een dag en een jaar geleden, 
dat het precies de dag was dat we begonnen  God te geloven op de manier waarop Zijn Heilige Geest onderwijst en begonnen 
te gehoorzamen aan de dingen van de Geest! Ik lachtte.. niet helemaal geschokt omdat ik min of meer verwachtte dat het zo 
was omdat God geweldige dingen zoals dat doet!! Maar het was gewoon geweldig!!. Zijn timing is perfect 

Ik bedankte Hem, omdat ik zo enthousiast was duurde het even voordat ik kon slapen, viel inslaap, werd wakker en  .. Mijn rug 
deed geen pijn meer!  Sindsdien is hij goed geweest; ik kan weer buigen, ik kan zitten.  Het hield gewoon op pijn te doen. Ik 
had zolang voor genezing gebeden, het was totdat ik keek naar waarom het gebeurd was dat ik zag waarom het ging en toen 
genas Hij mij. Ik denk omdat ik de boodschap begreep haha! Hij is geweldig!  

En zonder in het hele verhaal hierover te duiken.. wil ik alleen nog zeggen, “”God gebruikt Wielewalen om tot mij te spreken.” 
Om een lang verhaal kort te maken, omdat ik het Hem gevraagd heb, nadat ik zag dat Hij uilen gebruikt om in diepe manieren  
tot mijn vrouw te spreken, en kale adelaars als tekenen aan mijn moeder. Daarom vroeg ik hem om wielewalen te gebruiken 
voor mij omdat het mijn favoriete vogel is, en Hij deed het. Gisteren, 15-6-12 bad ik in de bossen en vroeg God om te 
bevestigen dat dit alles van Hem is., de boodschap, de blessure en de genezing ervan. Ik vroeg Hem om een wielewaal te 
sturen om het te bevestigen. Hij leidde mij de bossen uit, naar een publieke schuur soort gebouw.. ik denk een 
informatiecentrum. Ik was daar nog nooit eerder geweest, ik wist niet dat het een publiek terrein was. Ik liep naar binnen en zag 
dat ze vogelvoederplaatsen hadden. Ik liep ernaar toe en keek ernaar en raad eens welke vogel erop af vloog precies voor me, 
een wielewaal!!! Eigenlijk 2 :) Jezus is een geweldige Koning!!! 

 

Dank U Jezus 

 

Voor meer inzicht in manieren waarop iemand kan struikelen lees Fine Lines.( fijne lijnen) 

 

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

