
Les 43 Kom Dicht bij Mij
27/03/2011 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob en Cindy
BT – Ik ben hier. Je hoeft alleen te luisteren om te horen wat Ik te zeggen heb. Ik kom 
spoedig; eerder dan je denkt. De tekenen zijn overal om je heen – oorlogen en geruchten van 
oorlogen, aardbevingen en overstromingen, hongersnoden en epidemieën. Kom dicht bij Mij. 
Dit zijn de barensweeën. Het zal veel meer in intensiteit toenemen. Velen zullen sterven. 
Velen zullen lijden. Honger zal toenemen. Het is belangrijk om dicht bij Mij te komen elke 
dag, elk uur. Wandel hand in hand met Mij. Lees Mijn woord. Wees voorbereidt op hen die Ik 
naar je toebreng. Wees een voorbeeld. Laat je licht schijnen. Toon je vreugde; anderen zullen 
het zien. Wees vriendelijk. Wees zachtaardig. Deel wat je hebt. Je bent een voorbeeld. Daarom 
is het zo belangrijk goed te leven. Je kunt het. Kom dichtbij; focus op Mij en Mijn wegen. Ik 
hou altijd van je tot het eind. 
CT – Ramp; rampzalige gevolgen voor verwaarlozing. Dit moet je zachtaardig aan anderen 
onderwijzen.  Wanneer je het onderhoud van je auto verwaarloosd zal hij niet meer goed 
werken. Evenzo, zal de persoon die zijn geestelijk leven met de Heer verwaarloost, de 
consequenties van de verwaarlozing ervaren.  En ze realiseren zich niet dat hun geestelijk 
leven het werkelijke, ware leven is. Het is dit fysieke leven dat ze als werkelijk ervaren. 
Precies het tegenovergestelde van wat waar is. Beschouw je geestelijk leven en zijn essentie 
als je meest waardevolle onderdeel. Eeuwigheid is met je geestelijk leven. Hoorde het lied 
“Vrijheid en overwinning zullen losbarsten.”
Geluk is wat je ervan maakt. Jij bepaalt welke visie je elke dag hebt. Jij bepaalt om ofwel een 
optimist of een pessimist te zijn. Onderwijs geloof en optimisme. Help anderen de kracht te 
begrijpen die beschikbaar is voor een gehoorzaam leven. Onderwijs over het opladen van je 
accu. Al die dingen: besteed aandacht aan jouw geestelijk leven; blij zijn; kiezen om gelukkig 
te zijn; een optimist zijn; dit zullen allemaal waardevolle elementen in de toekomst zijn, meer 
dan goud en zilver; onthoud dit, denk eraan, Laat de vijand geen controle krijgen over je 
emoties. Doe de deur niet open. Ontmoediging is voor een ramp wat bemoediging en geluk 
zijn voor het leven.
 Amen.
Dit is genoeg om te verwerken en op te concentreren voor dit moment.
 
De Heer heeft deze week tot ons gesproken en uitgelegd dat het tijd is om dicht bij Hem te 
komen. Deze boodschap gaat samen met vorige boodschappen. Hij heeft ons er door de tijd 
heen aan herinnerd dat Hij altijd bij ons is en dat we nooit alleen zijn. Hij heeft bevestigd dat 
Hij het  beste voor ons wil. En het allerbelangrijkste, Hij zegt ons dat Hij de tijd met jou en 
mij intiem wil doorbrengen. Bedenk dat Hij gezegd heeft, “Intimiteit kan niet verkregen 
worden zonder tijd intiem door te brengen.” Dus wanneer Hij ons zegt dat het belangrijk is 
om dicht bij Hem te komen, elke dag en elk uur, kan dat geen verrassing voor ons zijn. Deze 
week zei Hij, “Blijf op Mij en Mijn wegen gefocust.” Daarom moeten we zorgvuldig naar de 
punten kijken die Hij onder onze aandacht gebracht heeft.

Rampzalige gevolgen voor verwaarlozing

Deze week vergeleek de Heer verwaarlozing van je geestelijk leven met het onderhouden van 
je auto. Dit herinnerde me aan mijn jeugd. Mijn vader stierf voor ik ging autorijden en mijn 
moeder reed geen auto. Ik had geen kennis van auto’s of hoe ze werkten en ik had niemand 
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om me erover te vertellen. Daardoor toen ik pas begonnen was met rijden had ik er geen idee 
van dat auto’s vloeistofmeters hebben die je in de gaten moet houden. Ik weet niet meer 
hoelang ik in mijn eerste auto gereden had voor iemand me vroeg of ik de 
versnellingsbakvloeistof. Ik reageerde met “Wat is dat?” (Ik had waarschijnlijk al meer dan 
een jaar in die auto gereden voordat ik dat doorhad) De versnelling van mijn auto werkte niet 
meer goed als gevolg van die verwaarlozing. Zie je een auto zal niet soepel en efficiënt 
werken zonder het juiste onderhoud.; evenzo zal je geestelijk leven niet soepel verlopen 
wanneer je het verwaarloost.

De definitie van verwaarlozen is weinig aandacht geven aan of respect tonen voor, negeren; 
niet afmaken of zonder toezicht achterlaten speciaal door zorgeloosheid. . Deze gedachte over 
verwaarlozing was interessant voor mij want weet je de Heer had ons meerdere keren gezegd, 
bij verschillende gelegenheden, dat Hij altijd bij ons is.  Hij heeft ons dit vaak gezegd het feit 
bekrachtigend dat wij nooit alleen zijn. Er zijn ook verzen in de Bijbel wat dit bevestigen. 
Bijvoorbeeld
 Deuteronomium 31:6 “ Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet 
voor hun aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, 
noch u verlaten.” En natuurlijk, Jezus sprak  in Matt 28:20 “En ziet, Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld.” Zo zien we dat wanneer verwaarlozing plaats vindt zijn 
wij mensen het, die geen aandacht geven aan of geen respect tonen aan de Heer. 
Verwaarlozing komt nooit van Zijn kant.  In feite geven de onderstaande verzen juist aan 
hoeveel Hij zich van ons bewust is.

Psalm 139:1-16
1. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.
3 Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.
4 Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE! Gij weet het alles.
5 Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

7 Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
9 Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee;
10 Ook dáár zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
12 Ook verduistert de duisternis voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de duisternis is 
als het licht.

13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk 
zijn Uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een 
borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek 
geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. 
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Als er verwaarlozing optreedt, is het niet de Heer die ons verwaarloost maar wij die de Heer 
verwaarlozen. En Hij heeft ons gezegd dat er consequenties verbonden zijn aan deze 
verwaarlozing. De Heer zei, de persoon die zijn geestelijk leven met de Heer verwaarloost, 
zal de consequenties van de verwaarlozing ervaren. En ze realiseren zich niet dat hun 
geestelijk leven het werkelijke, ware leven is. Het is dit fysieke leven dat ze als werkelijk 
ervaren. Precies het tegenovergestelde van wat waar is. Beschouw je geestelijk leven en zijn 
essentie als je meest waardevolle onderdeel. Trouwens voor mij is verwaarlozing precies het 
tegenovergestelde van intimiteit. Dus, als we de lessen, die de Heer ons eerder over intimiteit 
geleerd heeft, toepassen: breng tijd door met Bijbellezen, breng tijd in gebed door, en breng in 
stilte de tijd met de Heer door, luisterend naar Zijn nog steeds zachte stem die tot je spreekt; 
als je deze instructies volgt zul je op weg zijn om je relatie met de Heer te onderhouden. Hij 
zei, Wandel hand in hand met Mij. Lees Mijn woord. Ik ben hier. Je hoeft alleen maar te 
luisteren om te horen wat Ik zeg. 

Spreuken 3:6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. 

Geluk is wat je ervan maakt

Spreuken 17:22 Een blij hart zal een medicijn goed maken; maar een verslagen geest zal het 
gebeente verdrogen. 

De Heer bracht ook onze houding en visie onder de aandacht. Hij zei: Geluk is wat je er van 
maakt. Jij beslist welke visie je elke dag hebt. Hij legde uit dat dit een waardevol element zal 
zijn in de toekomst en het is iets wat we anderen moeten leren. Ik heb een paar verzen 
hieronder bijgevoegd die volgens mij een positieve houding geven. Dat Zijn:

1 Johannes 3: 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij 
worden kinderen van God genoemd,

Philipenzen  4:6-7 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden 
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 
Christus Jezus

Jeremia 29:11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten 
des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.
 
Mattheus 19:26 “…maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”

Psalm 27:1 De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? 

Psalm 28:6-7 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft de stem mijner smekingen gehoord.  De 
HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; 
dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven.
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Romeinen 8:28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten 
goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn

Philippenzen 4:13  Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
 
Psalm 146:5-7 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens 
verwachting op den HEERE, zijn God is;
6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt 
in der eeuwigheid.
7 Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE maakt de 
gevangenen los.

Laat de vijand geen controle krijgen over je emoties 

Christus is ons patroon, 1 Timotheus 1:16 Maar daarom is mij barmhartigheid 
geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn 
lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen 
ten eeuwigen leven. Hij is het voorbeeld dat wij moeten volgen en als we Zijn 
voorbeeld volgen zullen we geen deuren voor de vijand openen. Dit is zo omdat de 
Christus compleet en perfect naar de wil van God leefde.
 
We sparken in recente lessen over wetteloosheid en zonde en hoe door 
ongehoorzaamheid we de vijand toestemming geven (wetmatig) om in ons leven te 
komen en te werken. In het boek Zacharia 3:1 kunnen we zie hoe de vijand zich op 
een wettige manier tegen ons kant. Het zegt: Daarna toonde Hij mij Jósua, den 
hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; en de satan 
stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan. Hier kun je Satan als aanklager 
zien of als aanbrenger van officiële aanklachten tegen de verdachte. Het laat de 
legaliteit van de actie zien. 

We hebben geleerd dat we strijden tegen de vijand Epheze 6:12 Want wij hebben 
den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. We hebben geleerd dat hij probeert om op vele manieren grip 
op ons te krijgen Deze week waarschuwde de Heer ons, in onze samenkomst van 
27/3, om de vijand geen controle over onze emoties te geven. Hij sprak ook over 
kiezen om blij te zijn. 

Ik geloof dat emoties en geluk met elkaar te maken hebben. De Heer benadrukte nog eens het 
belang van onze houding (geluk) in de woorden die we deze week ontvingen. Hij zei ook dat 
we gecontroleerd, of een deel van ons, kunnen worden door de vijand. Hij sprak over onze 
emoties. Daarom, zouden we kunnen zeggen dat een armoedige houding en/of een armoedige 
emotionele staat van zijn kan leiden tot het openen van deuren voor de vijand. Dit is nog een 
reden waarom onze vreugde zo belangrijk is.
Doe de deur niet open. Ontmoediging is voor een ramp wat bemoediging en geluk zijn voor 
het leven.on’t open the door.  Daar staat het de Heer maakte een verbinding tussen het openen 
van deuren en ontmoediging. Al die dingen: besteed aandacht aan je geestelijk leven; blij zijn; 
kiezen om gelukkig te zijn; een optimist zijn; dit zullen allemaal waardevolle elementen in de 

4



toekomst zijn, meer dan goud en zilver; onthoud dit, denk eraan. De Heer zei, Geluk is wat je 
ervan maakt. Jij beslist welke visie je elke dag hebt. Jij beslist of je ofwel een optimist of een 
pessimist bent. 

http://www.takehisheart.com
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