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Ze moet Alles Doen!
Op 22 juli 2011, direkt nadat ik de informatie van Openbaring 6 het Witte Paard op de site plaatste, liet de Heer me zien dat er mensen zijn
slechts gedeeltelijk in het verbond komen, dat het nodig is dat ze helemaal in het verbond komen! Op 25 mei 2011, gaf de Heilige Geest mij een
scene waarin ik keek naar een donker harige vrouw waarvan verwacht werd dat ze naar de Bruiloft van de Heer ging. Er werd mij gezegd, “Ze
moet alles doen!”
Het is belangrijk voor iemand, special voor het hoofd van de familie, om in het verbond te zijn, in totale gehoorzaamheid aan God. Noach familie
werd gered om wat Noach deed! We kunnen duidelijk zien dat Job‟s kinderen beschermd werden om wat Job deed, ook al leiden ze geen goed
leven. (Job‟s kinderen wisten niet dat ze beschermd werden!) Het is een beeld van waarom God zei, “Wat je doet is direct gerelateerd aan wat er
met je kinderen gebeurd!” God zei ons dat Hij alles zou demonstreren wat Hij ons geleerd heeft, dus het volgende is een getuigenis van God die
dat doet.
Toen God mij onderwijs over het zijn in het verbond, gaf Hij me een scene waarin ik deel zou krijgen aan het redden van mijn eerstgeborene van
de dood omdat ik op stevige ondergrond stond, symbolisch – “in verbond” zijn. Met andere woorden, Mijn eerstgeborene zou gered zijn omdat
ik in het verbond wandelde!
In de scene zat mijn eerstgeborene in een kleine een persoons boot op de oceaan. De boot was aan
het zinken. Ik stond aan de wal in een erg stevige houding en ik voelde iets vreemds aan mijn houding
en voeten, alsof het onwrikbaar vast stond. Ik weet nu dat dit was dat ik op het frame van de aarde
stond waar God van zegt, “Als je op het frame wandelt zul je niet vallen” – opnieuw verbonds
informatie. (Zie Mount Zion.artikelen voor informatie)
Jaren geleden liep ik mijn woonkamer binnen en er kwam een „barensnood‟ over me zo heftig dat ik op
de vloer ging liggen. (zie Extremes of Spiritual Warfare article om te begrijpen hoe God barensnood
gebruikt om dingen te veranderen) Ik wist dat het belangrijk moest zijn en dat God iets deed, maar ik
wist niet was het met mijn eerstgeborene te maken had. Datan was van plan om haar leven te nemen.
Ze werkte bij een autobedrijf en later ontdekte ik dat ze betrokken was geraakt bij een trein wrak.
Toen ik erheen ging om met haar te spreken vertelde ze me dat ze na het werk uitgenodigd was voor een ritje in een kleine jeep met collega‟s.
Ze belandde achterin bij het acterraam en nomaal gesproken was dit het meest gevaarlijke plekje om te zitten als het erom ging uit de Jeep te
komen. De bestuurder van de Jeep had als hobby om over de treinrails te rijden met Jeeps. Hij begon de rails af te rijden voor de lol en ontdekte
plotseling een aan komende trein om de bocht. (Ze reden daar ongeveer 95 km per uur) na de Jeep in de achteruit gezet te hebben. Raakte de
Jeep vast tussen de rails. De trein naderde en mijn dochter herinnerde zich een rits die verborgen zat achter in de Jeep welke de canvas
achterruit dicht hield. Ze maakte het open en verliet de Jeep via de achterkant naar de veiligheid! Ze vertelde me dat wanneer ze niet de vorige
dag een plotselinge drang had gekregen om een collega te helpen die specifieke Jeep te wassen, waarbij ze de verborgen rits had ontdekt, ze
dood was geweest. Anderen kwamen om. Ik vroeg haar wanneer ze die plotselinge drang gekregen had om de Jeep te wassen. Het was op het
moment van de hevige barensnood die ik de vorige dag ervaren had.
Wow, Satan had geprobeerd mijn eerstgeborenen te nemen, maar God had ingegrepen. Hijliet mij eraan deelnemen zodat ik zou weten
waarom. Door ervaring weet ik dat de dingen veranderen door barensnood. Ik weet dat de originele scene waarin ik gebruikt werd om mijn
dochter te redden van de dood was volbracht. In de scene had het te maken met sterke, vreemde houding die mijn staan in het verbond
symboliseerde dat God handelde namens mij. Was ik niet in het verbond geweest dan zou mijn dochter hier nu niet zijn en zou ik nu niet de
twee kleinkinderen hebben gekregen door haar.
Ik dank de Heer dat Hij dit samenvoegde door de jaren heen zodat wij allemaal meer kunnen begrijpen van de voorrechten van het in verbond
zijn. Het gaat terug naar wat God zei, „Wanneer jij zorgt voor Mijn zaken dan zal ik zorgen voor de jouwe!” Je begrijpt, wanneer je in het hele
verbond bent, zul je zorg dragen voor jouw deel van Gods zaken die fundamenteel zijn. (God kende de plannen van de vijand voor mijn
eerstgeborene, ik niet!)
Dit is slechts een plaatje van waarom ik getracht heb om in het verbond te blijven met God, nadat Hij me onderwees hoe dat te doen. Ik weet dat
net zoals vloeken over kunnen gaan van generatie op generatie, doen zegeningen dat ook. Wanneer wij gaten in onze verbondsrelatie met God
hebben, kan de vijand ons daardoor aanvallen. Het is aan ons, en God heeft ons de manier getoond door de drie hoofd vlekken op het Lichaam
van Christus te onthullen. Ik weet al enige tijd dat mijn zijn in het verbond effect heeft op mijn kinderen op een goede manier. (God heeft dit
gedemonstreerd) Wanneer we naar het grote beeld kijken was het voor mij belangrijker om in het verbond te zijn dan enig ander iets dat ik voor
mijn familie zou kunnen doen! Dit gaat gelijk op met waarom God ons zei, “Wat jij doet is direkt gerelateerd aan je kinderen!”
Zijn wij/jij volledig in verbond of slechts ten dele, misschien zelfs helemaal niet?
Are you/we totally in covenant or just part way, perhaps not at all?
Gerelateerd artikel: God zei, "People Must Pay Attention"
(mensen moeten opletten)

