
Mijn Huis – Symbolisch – Gods Koninkrijk 

 
 
 

Mijn Huis 
 
De Bijbel spreekt vaak over “mijn huis,” of “een huis”. Het vertegenwoordigd een begrijpelijk beeld van Gods Koninkrijk. 
Gods Kerk. De Heer noemt Zijn Kerk soms een huis. 
 
2 Timothëus 2:19-21 
19 Evenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een 
iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. 
20 Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden [vaten]; en sommige ter 
ere, maar sommige ter onere. 
21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des 
Heeren, tot alle goed werk toebereid 

 
Hier zien we dat iedereen die de Naam van Christus noemt  in een groot huis is. De Naam noemen is jouw 
geloofsverklaring (uitgesproken) tegenover een ander persoon dat Jezus is Wie Hij is. Paulus zegt ook nog dat iedereen 
die dit doet de wetteloosheid weg doet, maar Hij gaat verder met te zeggen dat er personen zijn die de wetteloosheid 
niet weg willen doen. Daarom zijn er personen in het Huis van de Heer (Kerk, Koninkrijk) die Hem niet eren maar toch 
wel gered zijn (wel in het huis van de Heer zijn).  
Dus in dit grote huis zijn er personen tot eer en personen tot oneer. 
 
Dit zelfde beeld komt naar voren in een beeld van het Koninkrijk. Jezus zegt, 
 
Matheüs 5:17-19 

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, 
maar te vervullen. 
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet 
voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, [die] zal de minste 
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie [dezelve] zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

 
We zien hier het zelfde beeld van mensen die Gods wetten niet gehoorzamen en toch in het Koninkrijk van God zijn, 
precies zoals het beeld van het Huis van de Heer het liet zien. Hier zien we ook dat zij die verkeerde dingen leren 
toch in het Koninkrijk zijn, maar ze worden de Minsten in het Koninkrijk (Huis, Kerk) genoemd. De reden 
daarvoor is dat Jezus’ bloed onze zonden aan beide zijden van ons moment van redding, bedekt. Je kunt je redding 
verliezen wanneer je Jezus verloochend (ontkent dat Hij de Zoon van God is), maar door te zondigen verloochen je Hem 
niet. Zonde is het gebrek aan controle over je vlees, en het gebrek aan kennis. Ik ben een beetje van het onderwerp 
afgedwaald, maar dit moest hier gezegd worden. Ik heb dit aangegeven zodat we kunnen zien dat God veel 
verschillende beelden geeft over dingen in de Bijbel zodat we een beter inzicht kunnen krijgen in wat Hij zegt.   
 
Het is belangrijk om je huis op orde te hebben. 
 
2 Koningen 20:1 
In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot 
hem: Zo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven. 
 
(De Engelse vertaling spreekt niet van “bevel geven” maar “op orde maken” ) 

Ik geloof dat het beeld wat hier door Christus gegeven wordt zeer belangrijk is om te verstaan. Jezus’ verbondsbeloften 
zijn uitspraken (en Mijn woorden hoort, en dezelve doet). Wij moeten ons aandeel in die beloften doen, in het verbond 
zijn met Hem. Dingen uit de mond van de Heer moeten ten grondslag liggen aan onze lering en daden, als persoon en 
als kerk. Hier refereert Hij aan jou als een persoon die een huis bouwt, maar dit kan ook betekenen een koninkrijk of 
kerk bouwen. 

 Lukas 6:47-49 

Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is. 
48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fondament op een steenrots; als 
nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de 
steenrots gegrond. 
49 Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder 



fondament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was groot. 

 
Jij bouwt jouw geestelijk huis op wat je hebt aangenomen, of opgepikt uit de lucht, en gelooft als waarheid, goed of fout. 
Wanneer je dromen hebt en visioenen met betrekking tot jouw huis, is God met je bezig over wat je gelooft of wat je 
doet. We leven in de laatste dagaen en Hij zei dat Hij dromen zou geven en visioenen aan al het vlees in deze tijd. Hij 
zal hiermee doorgaan of mensen het nu begrijpen of niet, omdat Hij gezegd heeft dat Hij dat zou doen. Hij wil dat jouw 
huis (wat je gelooft) op orde is wanneer Hij komt of wanneer je Hem ontmoet na de dood. God heeft altijd een doel met 
alles wat Hij doet. 
  Toen God me liet zien dat ik mijn inzicht over tienden moest wijzigen gaf Hij mij een droom. In die droom moest ik het 
ontwerp op het behang wat ik in de woonkamer had, veranderen. Ik moest een nieuw ontwerp uit Texas halen. Later 
ging een vriend van mij naar een plaats in Texas waar ze Hebreeuws studeren en vertalen. Ze kwam terug met de 
informatie over hoe de eerste kerk de Tienden beheerden. Dit veranderde het ontwerp op het behang van mijn 
woonkamer. Ik geloof niet alleen anders maar ik handel ook naar mijn geloof. Ik handel naar wat God me geleerd heeft 
uit Texas. Daarom ging het om het behang in mijn woonkamer. 
  Een andere keer liet de Heer me een droom zien over mijn huis. Mijn vrouw en diezelfde vriendin hadden me gezegd 
dat ik naar Tulsa moest. Ik wist dat ik moest gaan, maar ik wilde weten waarvoor ik moest gaan, voordat ik wegging. Het 
leek me niet zinvol om een lange reis te ondernemen zonder te weten wat we moesten doen. De Heer gaf me een 
droom van mijn huis. Er woonde een oude man en ik kon er niet intrekken totdat de oude man eruit was gegaan! Ik wist 
wat de droom betekende. Ik wandelde niet in geloof, ik wandelde zoals ik altijd gewandeld had, in het vlees. Ik wist dat 
geloof te maken had met dingen die men niet ziet. We gingen naar Tulsa en, zonder details te geven, kan ik je zeggen 
dat het de bedoeling was dat ik ging! 
  Een andere keer toonde de Heer mij een huis van iemand anders. Ze wilde niemand toelaten in haar kast waar men 
hun jassen zou moeten ophangen wanneer men van buiten kwam. Ze bewaarde hem onder slot en grendel. God zei dat 
ze Hem niet toestond in te grijpen in datgene wat de familie verborgen hield. Hierdoor kan geen genezing van het 
verleden en ook geen correctie plaatsvinden.  
    Op een keer liet de Heer me een kerk zien dat op een huis leek. Het was een Woord Kerk in een specifieke stad. Het 
had geen fundament. Dezelfde symbolische betekenis geld ook voor, of het nu een prive huis, een kerkhuis, of een 
koninkrijk (natie) huis is. 
  Wanneer God jou je huis toont en er is geen fundament, of er is een probleem met de fundering, dan moet je gaan 
inzien dat je iets mist, en “foute” gedachten, foute inzichten hebt over iets wat fundamenteel is in Gods woord. 
Verkeerde denkbeelden veroorzaken verkeerde daden. Het is een ernstige zaak. Verkeerde daden zullen ervoor 
zorgen dat je huis valt en vernietigd wordt, als je niet veranderd. Verkeerde inzichten, tradities van mensen, en valse 
leerstellingen “ die fundamenteel zijn ” zullen altijd uiteindelijk een huis laten vallen. Het komt aan het licht in de Hemel, 
zo niet hier op aarde. 
  In tegenstelling tot de dingen die God laat zien die te maken hebben met kamers en decoratie, en die niet zo ernstig 
zijn als fundamentele problemen, maar nog steeds gecorrigeerd zouden moeten worden.  God staat aan jouw kant 
en weet wat jij, of een kerk, nodig hebt. Hij komt naar een vlekkeloze kerk, een huis wat op orde is!. 
  Ik heb dit verteld zodat je meer inzicht kunt krijgen over dat de Heilige Geest spreekt over een individueel persoon “als 
een huis” of de kerk “als een huis”.  
 
Het is een zeer ernstige zaak! 
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The Number 13  (nummer 13) 
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