
De reinigende Levensrivier -   
 

Meer Inzicht in de Smalle Weg naar het 
Bruidschap 

 

 

Ik zag de Levensrivier over het land komen 

 
Ik zag de Levensrivier van de berg neerstromen en 
hij ging verder over land. Ik zag dat het meubels en 
ontwortelde dode bomen met zich meevoerde. Het 
maakte het land schoon. 

In de Schrift worden we als bomen afgebeeld en 
we moeten vrucht dragen. De Levensrivier toont 
onze goddeloze handelingen en ontworteld 
uiteindelijk mensen die niet werkelijk Jezus dienen. 
Ik was een van hen. God zei jaren geleden tegen 
de groep waar ik toe behoor, toen we de 
gebruikelijke kerkdingen deden, “Wat jullie aan het 
doen zijn is goed, maar het is niet van MIJ!” 
 
De Levensrivier die van God komt toont de Dode 
Werken, niet mensen. Bomen worden blokken 
hout, de ontwortelde bomen houden verband met 
wat Jezus zegt:  
 
Matheus 7:5 Huichelaar, verwijder eerst uit uw oog den balk(blok hout); dan zult gij scherp 
genoeg zien om den splinter (blok hout) uit uws broeders oog te halen. 
 
Een Proces Schema van de “Dingen van de Geest” is een werktuig dat God gebruikt om ons te 
bevrijden. Het land staat voor onze zielen, of de gedachten van mensen, en een een reiniging 
van onze gedachten ontstaat wanneer we de informatie ontvangen van de Levensrivier. Het 
meubilair in de scene kan staan voor dat waar we denken te staan in het Huis van God, manieren 
van denken. Met andere woorden, meubels kunnen een beeld zijn van wat wij denken dat ons 
“werk”, “werk voor de Heer”, of “roepingen” met zich meebrengen. 
 
De beste manier om dit uit te leggen is om een visioen te delen wat God mij gaf dat betrekking 
heeft op Zijn Huis (Lichaam) hier in deze groep van Take His Heart. In de scene sprak ik met 
enkele mensen die een moeilijke tijd achter de rug hadden om hun aandeel in de groep te 
accepteren om  hun vooropgezette ideeën. De scene: 
 
…..Ik sprak tegen…., en zei dat ze hun maatstaven gebruikten bij wat er voor wat er nodig was 
om deel te nemen aan deze groep. Maar de Heer zegt, “Je bent in deze groep omdat Ik zeg dat 
je deel bent van deze groep, meer niet. Je bent een deel van deze groep of je het nu accepteert 
of niet. Meer is niet nodig. Jullie hebben jezelf in een hokje geplaatst wat je zelf gemaakt 
hebt….Julie hebben jezelf hierdoor pijn gedaan, Ik heb julllie geen pijn gedaan. Jullie hokje heeft 



jullie pijn gedaan, …Ik heb jullie voor Mijn doelen nodig! ….Jullie hebben geprobeerd jullie 
meubels in Mijn huis te plaatsen.” 
 
…. Het is de Heer ernst dat Hij een Smetteloze Bruid wil hebben, Heilig voor Hem. God heeft me 
vaak getoond,, door de jaren heen, dat Zijn mensen spelletjes spelen en zichzelf vermaken in de 
kerk.  Dit was een ernstige kastijding maar let op er is ook bemoediging, als Hij zegt, “Ik heb jullie 
voor Mijn doelen Nodig!...”( In een Proces Schema zul je altijd bemoediging vinden samen met de 
kastijding die uit de Levensrivier komt, maar het kan wel op verschillende momenten komen 
(apart) precies zoals met kastijding, hier een beetje en daar een beetje, zoals een (puzzel)-beeld 
gevormd wordt.) 

Er werd mij een gemeenschappelijk gebouw getoond zonder meubilair voor de Smetteloze Bruid. 
In de scene zette een persoon zijn eigen meubels in een van de kamers en probeerde zijn eigen 
agendavoor anderen vast te stellen. Natuurlijk staat God dit niet toe. Het is Zijn huis, Zijn gebouw, 
en Hij zet de meubels erin. Ook heb ik een enorme gemeenschappelijke kamer gezien voor de 
Smetteloze Bruid met al het meubilair, gerangschikt en neergezet door God. Het was werkelijk 
ontzagwekkend en de meubels waren zeer zeker comfortabel. Wanneer we onszelf reinigen en 
op de plaats en in die functie komen die God voor ons heeft, als deel van Zijn gemeenschappelijk 
Lichaam, zullen we op ons gemak zijn (comfortabel) in die positie. Onze doelen in Gods 
Koninkrijk komen uit de Levensrivier. Hier bij Take His Heart kunnen we daarvan getuigen.  

I have been shown a corporate building with no furniture for the Spotless Bride. In the scene a 
person had put their own furniture in one of the rooms and was trying to establish their own 
agenda for others. Of course God will not allow this. It is His house, His building, and He places 
the furniture in it. I have also seen a huge corporate room for the Spotless Bride with all the 
furniture, organized and placed there by God. It was really quite awesome and the furniture was 
definitely comfortable. When we get ourselves cleaned up and into the place and function God 
has for us, as part of His corporate body, we will become comfortable in that position. Our 
purposes in God's kingdom come down the River of Life. We can attest to that here at Take His 
Heart.  

Flow Chart Mechanics (Proces Schema Mechanismen) 
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