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De Opwekking die Gods Wil 

Brengt intimiteit tussen Hem en ons! 

Introductie: 

Op 22 December  2010 stuurde een vriend mij een link van een You-tube video getiteld 
“The occult in the churh” (onderscheidingsvermogende video)(Het occulte in de kerk). 
Op 15 januari 2011 kon ik de video bekijken. Er was niet veel tijd voor nodig om te 
erkennen dat de betreffende dienst het occulte in zich had, bij de mensen onbekend. 
Python genoot. Ik was bedroefd door het zien van de verleidingen die plaatsvonden, 
omdat ik zeker weet dat de mensen van de Heer houden ongeacht waar ze mee 
geassocieerd waren geraakt. De video zegt wie, maar dat is niet waar ik me op wil 
richten. Wat ik zag was heel heel heel ver weg wan de “Orde” die de Heer zegt in Zijn 
kerk te willen zien. Kijk bij You May Leave.(U mag weggaan). 

Op 16 januari gaf de Heer me een scene waarin het geopenbaard werd dat hekserij 
opgegroeid was met iets wat goed was. In de scene werd de hekserij gescheiden van 
het goede en ik moest de hekserij verzamelen en alles samenvoegen en dan moest ik 
het goede samenvoegen. Nadat ik dit gedaan had moest ik de hekserij en het goede 
samenbrengen en beide gelijktijdig verbranden. 

Ik dacht over de scene na en realiseerde me dat ik enkele dingen moest samenvoegen 
die ik al weet. Het zou bewijs leveren van de Python en het occulte in de kerk, als een 
getuigenis. Ik wist niet hoe en waarom ik beide, het goede en de hekserij, gelijktijdig 
moest verbranden, hoewel verbranden (vuur) een reinigend symbool is. Ik bedacht dat ik 
het gewoon maar moest doorlopen en de Heer zou me laten zien wat Hij bedoelde. 

Om te beginnen met de hekserij te verzamelen deel ik iets wat ik schreef in 2008, maar 
nooit op deze site geplaatst heb: 

God behandelt een E-mail met mij. 

Jaren geleden zei de Heer me dat ik een getuige moest zijn van wat ik gezien en 
gehoord heb, dat wat Hij me s’s nachts toont Zijn oordeel is, niet die van mij. Dus nu ben 
ik een getuige van de gebeurtenissen rondom een droom en een E-mail welke ik kreeg 
op 6 juni 2008. Hier volgt het belangrijkste deel van de droom uit mijn verslagen. 

Vrijdag 6 juni 2008 

Ik liep naar een loket waar een kassa stond in een ruimte die ik het best kan 
omschrijven als een bar. 

Ik gaf aan de vrouw achter de bar wat wisselgeld. Ze schoof een zout en peper stel naar 
me toe. Ik dacht dat ze mij een glas whisky wilde laten kopen, maar ik zei haar dat ik dat 
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niet deed. Toen zetten ze twee kleine blikjes voor me, de ene rechts van mij was open. 
Het was gevuld met iets van off-white, maar dikker dan melk. Het blik leek op een zeer 
klein verfblikje. Ik zei, “Dat neem ik,” omdat het gratis was. Ik liep terug naar de 
achterkant van het gebouw om te kijken wat er aan de hand was. Daar waren mensen in 
een achterkamer die iets wilden doen om te helpen bij wat er aan de hand was, maar ze 
wisten niet goed wat ze moesten doen. Ze speelden een spel. Ze hadden een doel 
(waarschijnlijk dertig centimeter breed en 15 centimeter lang – of de 
afmetingen van een klein reklamebord.) dat op tafel stond. Ze schoten 
er met papierpropjes op, met hun vingers. Een man hield het doel 
ongeveer  25 cm van de tafel omhoog en zei, “Misschien raak je het 
nu,” sprekend tegen de man die schoot. Het doel zag eruit als een dun 
stukje folie met gekartelde en gerafelde onregelmatige randen. Er was slechte duisternis 
in. Zoals donkere storm wolken. Het is moeilijk te omschrijven. In elk geval was het 
slecht. 

Ik werd wakker uit de droom en mediteerde erover, me bewust van enkele symbolen 
door vorige nachtscènes en onderwerpen waar God in het verleden met mij over 
gehandeld had. 
Het wisselgeld wat ik aan de caissière gaf is voor mij eenvoudig te begrijpen en heeft 
betrekking op het feit dat de Heer door mij onthuld heeft welke veranderingen de kerk 
moet maken om smetteloos te worden. Ik heb eigenlijk sommige van die veranderingen 
gezien. Ten tweede, wist ik dat de Bar symbolisch voor de kerk in de wereld was waarin 
geesten  (spirits = geesten maar ook alcoholische drank in het Engels) aan het werk 
zijn.  
(de Heer zei dat de Python welig tiert in Zijn kerk, Ten derde, begreep ik de symboliek 
van mensen die spelletjes spelen in kerksituaties als gevolg van het gebrek aan kennis. 
Door de jaren heen heeft de Heer met me gehandeld over de spelletjes die mensen 
spelen in de kerk en dat is zoals Hij het ziet. 

Dit beseffend zag ik geen andere reden voor de Heilige Geest om me de droom te 
geven dan om me te herinneren aan de conditie waarin de kerk zich bevindt. De kerk 
heeft er geen idee van in welke toestand ze zich bevindt in relatie tot de Heer, Die 
geacht wordt de samenkomsten te leiden. Dit geld ook voor, goed bekende bedieningen 
en mensen die ze besturen, als ook de minder bekende. Ik was hierover aan het 
nadenken toen ik naar mijn kantoor liep. Gewoonlijk check ik eerst mijn e-mails en ik 
had een e-mail van Andrew Strom doorgestuurd gekregen. 

Ik las deze e-mail door tot aan de derde paragraaf toen ik me realiseerde dat de e-mail 
te maken had met de droom die ik net gekregen had. Ik las: Opwekkingen zijn vaak 
rommelig -  maar ze zijn verward bij de FRANJES, en wist dat dit het doel in de droom 
was welke ik moeilijk kon omschrijven. Het doel in de droom kon het best omschreven 
worden als verwarde, en “Verward bij de FRANJES!” 

Natuurlijk had ik meer aandacht toen ik verder las, vragend aan de Heer waarom Hij mij 
de droom gegeven had en wat Hij wilde dat ik ermee deed. 

Hoe meer ik las, hoe meer ik wist dat de droom Gods oordeel was van de hele situatie in 
Lakeland, Florida. Dus ik laat hier de e-mail van Andrew Strom lezen, en het is makkelijk 
te begrijpen dat hij de man was die het doel omhoog hield in de droom. Ik zal na de e-
mail doorgaan. 

------------------------ 
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ANDREW STROM: Charisma Editor J. Lee Grady heeft deze week weer gewaad in het 
Lakeland geschil met nog een interessant artikel. Hij noemt het, “ Een oproep tot 
eenheid in een Verdeeldheid Zaaiend Seizoen”. 

Bijna in het begin noemt hij een interessant punt over de „verwardheid‟ van 
Opwekkingen: “Opwekkingen zijn Verward. Hoe graag we ook zouden willen dat het in 
een mooi en netjes pakje kwam, geschiedenis leert ons dat de uitbraken van de Heilige 
Geest vaak vergezeld gaan met heilige chaos. Het kan zijn dat er in de ene hoek 
bekeringen en genezingen plaatsvinden en in de andere hoek een demonische 
manifestatie. In tijden van Opwekking kun je wonderen en chaos hebben. Heiligheid en 
ketterij kunnen gelijktijdig uitbarsten…” 

Mijn eigen commentaar is – Ja – Opwekkingen zijn vaak verwarrend – maar ze zijn 
verward bij de FRANJES – niet in het hart en centrum van wat er gebeurt. Zoals veel 
lezers weten, heb ik de geschiedenis van Opwekkingen vele jaren bestudeerd en ik heb 
een heel hoofdstuk van “Manifestaties in Opwekkingen” in mijn nieuwe boek, „Ware en 
Vals Opwekking‟. Maar het is een feit dat; wanneer je demonische misleiding hebt 
midden in het centrum van wat wordt gepredikt of bijgebracht, dan heb je niet langer een 
“verwarrende” opwekking – dan heb je een dodelijke namaak. 

Ware Opwekkingen hebben altijd een pure prediking van Bekering, Heiligheid en het 
Kruis in het middelpunt staan. Ze brengen diepe overtuiging en de Vreze des Heren. Het 
kan inderdaad voorkomen dat er vreemde dingen bij de Franjes gebeuren, maar als het  
toegestaan word om de leiding over te nemen dan is een ware opwekking ten einde. 
(hiervan geef ik voorbeelden in mijn boek). 

Het probleem in Lakeland is geweest dat daar een vreemde on-Bijbelse „zalving‟, vanaf 
het allereerste begin, centraal stond. En het is meegedeeld aan duizenden mensen. In 
feite heeft Todd Bentley gezegd dat het allemaal gaat “om mededeling” – en ze leggen 
iedereen de handen op. Het factor “engelen” heeft ook vanaf het allereerste begin 
centraal gestaan. Engelen, wordt gezegd, staan aan het hoofd van de hele beweging – 
doen genezingen, spreken tot de leiders, etc. Ze ”operen niet vanaf de zijlijn” Todd 
Bentley‟s engelen zijn in het centrum van alles. En als je kijkt naar al zijn vroegere 
ervaringen met zogenaamde „engelen‟, moet je werkelijk de bron van een groot deel van 
deze “kracht” wantrouwen. Klonken Emma en de financiële engelen jou goed in de 
oren? Wanneer zij “uit” is dan is het meest waarschijnlijk dat Todd de hele tijd met valse 
engelen in contact is geweest. 
 

Zoals ik zei, we hebben hier niet met een beweging te maken die problemen met de 
“franjes”heeft. De problemen zitten precies in het hart – dwz. Het gaat om de centrale 
dingen die gepredikt en meegedeeld worden aan mensen vanuit de leiding. En zo is het 
vanaf het begin – wat de reden is dat het cruciaal verschillend is met een ware 
Opwekking. Ik hoop, Lee, dat je begrijp welk belangrijk onderscheid dit is.   Laat me het 
hele eindgedeelte van Lee Grady‟s artikel aanhalen voordat we verder commentaar 
geven. 
 
 
J. LEE GRADY: 
"In afgelopen dagen, hebben mensen die in Lakeland aangeraakt waren, soortgelijke 
samenkomsten georganiseerd in Atlanta, Chicago, Charlotte, N.C. en andere steden. 
Bentley en zijn collega‟s geloven dat dit het begin is van een wereldwijde genezings 
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opwekking die de aarde zal bedekken. 

“Maar niet iedereen in de charismatische/Pinkster gemeenschap is daarvan overtuigd. 
Sommigen zeggen dit is de laatste eind=tijd opwekking terwijl anderen erbij blijven dat 
het een demonische namaak is. Sekte- wachters en anti-ketterij bloggers zetten 
Bentley‟s commentaar op You-Tube als bewijs van een theologisch schandaal. 
Opwekking advokaten beantwoorden dit door gedocumenteerd bewijs van genezingen 
te plaatsen. Het begint allemaal op kinderachtige concurentie te lijken. 

“Toch zijn anderen bezorgt dat Lakeland model staat voor een twijfelachtige mix van 
waarheid en dwaling. Sinds de eerste uitbarsting van de opwekking, staat mijn in - box 
vol met berichten van charismatische leiders die bezorgt zijn over gewichtige 
onderwerpen als ook onbeduidende. Alles van Bentley‟s tattoos en body piercings tot 
zijn claim dat hij ooit apostel Paulus in de hemel geïnterviewd heeft. 

“Toen ik een artikel in mid-Way schreef met de oproep om enkele aspecten van de 
Lakeland Opwekking te controleren, kreeg ik het label van Farizeeër en een “religieuze 
politieman” opgeplakt. Mensen die zeggen dat ze diep geraakt zijn door de Heilige 
Geest in Lakeland gebruikten geestelijke bedreigingen en harde termen om me te 
vertellen dat ik de vijand geworden was. 

“Ik wieger in de verdediging te aan, en wanneer ik enige uitspraak die ik ooit over deze 
opwekking gemaakt heb terug moet nemen zal ik dat doen. Maar wat deze nare 
uitwisselingen mij hebben laten zien is dat een verdeeldheid zaaiende geest zeer zeker 
in ons midden aan het werk is---en we hebben dringend gebed nodig om kort te sluiten 
wat de duivel wil doen. 

Toen de vroege kerk te maken kreeg met het onderwerp van het Joods wetticisme, 
waren Paululs en Barnabas vastbesloten om het antwoord te zoeken bij de raad van “De 
Apostelen en Oudsten” in Jeruzalem (Handelingen 15:2 NASB). De kerk werd verdeeld 
doordat de wetticisten erop stonden dat de niet-Joden besneden werden. Maar toen de 
oudsten deze zaak bekeken, beslechtte apostel Jacobus het geschil door deze wijze 
regel te gebruiken: 

“Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet 
beroere; maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de 
afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.” (Handelingen 
15:19,20). Met andere woorden, Jakobus bevestigde heidenen hun toegang tot het heil 
en vernietigde de slechte leerstelling van de wetticisten. 

“ Op dit bijbelse principe gebasseert, doe ik een beroep op de oudsten in onze 
beweging. We moeten in dit uur bericht van hun hebben. In een wanhopig moment 
hebben we de raad van de oudere, doorgewinterde veteranen nodig om de raad van de 
Heer bekend te maken. 

Vandaag de dag hebben de charismatische bewegingen een fractuur opgelopen, en er 
zijn tegenover elkaar liggende kampen ontstaan. Aan de ene kant zijn zij van het 
apostolische kamp die de neiging hebben de Bijbelse orde te benadrukken,gedegen 
kerk leiding, geestelijke oorlogsvoering en de hervorming van de samenleving. 

 



Aan de andere kant zij van het profetische kamp die focussen op wonderen, genezing, 
mysieke ervaringen en het terugvorderen van de bovennatuurlijke manifestaties van het 
Nieuwe Testament. 
 
Beide kampen worden geconfronteerd met geldige Bijbelse waarheden. We hebben de 
profetisch en apostolisch nodig! We hebben wonderen evengoed nodig als gezonde 
kerkgroei en een veranderende samenleving. Toch als we geen heilige interventie 
hebben, kunnen het zijn dat we elkaar bijten en verslinden---en daarmee onze 
gezamelijke impact opheffen. 

“In een Bijbelse raad moeten beide kampen vertegenwoordigd zijn. En de leiders 
moeten alle moeilijke onderwerpen aanpakken die veroorzaakt zijn door de Lakeland 
Opwekking. Dit omvatten: 

1. Bijbelse richtlijnen over engelen. Sommige mensen in het profetisch kamp 
hebben het vaak over bezoeken aan de Hemel, “derde hemel openbaringen,” en 
lange gesprekken met engelen die namen gebruiken zoals Emma, Belofte en 
Wind van Verandering. Zijn dit inderdaad geesten door God gezonden, of 
vertegenwoordigers van vals licht? 

2. Een gedegen theorie over de doden Sommigen in het profetisch kamp claimen 
dat ze gesprekken hebben gevoerd met dode Christenen---inclusief de Apostel 
Paulus. Valt dit binnen de grenzen van Christelijke ervaringen of is dit zwarte 
kunst? 

3. Pastorale begeleiding over exotische geestelijke manifestaties. In sommige 
kringen binnen onze beweging, ongewone tekens en wonderen zijn 
waargenomen in kerkdiensten---inclusief het plotseling verschijnen van stofgoud, 
veren, edelstenen en olie. Tegelijkertijd trillen aanbidders op de vloer, 
oncontroleerbaar schokkend en handelen alsof ze onder invloed zijn. Hoe 
kunnen we mensen beschermen tegen het misbruik van manifestaties, en tegen 
demonische invloed, en op het zelfde moment ruimte laten voor  daadwerkelijke 
ontmoetingen met God? 

4. Duidelijke richtlijnene over het herstel van gevallen dienaren. De verschijnen van 
een prominent gevallen evangelist, Paul Cain, bij de Lakeland Opwekking in mei, 
ontketende sterke reacties van veel afdelingen van de kerk. Veel mensen voelen 
zich onbeschermd wanneer ze voelen dat kerkleiders ervoor gekozen hebben 
om geen gedegen discipline af te dwingen voor het on-Bijbels gedrag van een 
dienaar. In deze overspelige generatie, hoe kunnen we lijnen trekken om 
gemeenten te beschermen en op het zelfde moment genezing aanbieden en 
genade aan een berouwvolle prediker? 
 

“Dit zijn enkele van de cruciale vragen die we als beweging het hoofd moeten bieden. 
Mogen we doorgaan met een frisse gave van onderscheidingsvermogen, en op het 
zelfde moment alle zegeningen houden welke opwekking ons zal brengen?” [EINDE 
CITAAT – bron – www.charismamag.com/fireinmybones] 
 

ANDREW WEER: na het lezen van deze laatste vier punten, is alles wat ik kan doen 
mijn hoofd schudden. Natuurlijk, Lee, begrijp je dat elke beweging die deze vier 
eigenschappen in zich heeft, een gevaarlijke misleiding moet ZIJN? Ik bedoel, kijk nog 
eens naar deze vier punten Elk ervan is op zich al een groot probleem. En toch heft 
deze beweging heeft ze alle vier direct in het hart. Hoe kan het iets anders zijn dan een 
dodelijke namaak? Is dit het soort opwekking dat we in de Laatste der Dagen willen. 
Willen we dat dit de wereld veroverd? 



Jouw oproep aan belangrijke leiders om samen te komen en een eendrachtige 
verklaring te maken is bewonderenswaardig – behalve ik ben nog geen enkele 
belangrijke leider tegengekomen (afgezien van jezelf) die werkelijk een waarschuwing 
wil geven voor de gevaren van deze beweging. En hoe dan ook, waar is de 
“middenweg” is dit debat? Ik ben van mening dat deze beweging een dodelijke 
misleiding. Andere leiders zien het als een “Grote Opwekking”. Hoe kan er 
mogelijkerwijs een eenheid tussen zulke kampen bestaan? 

“Broeder, het feit is dat ik geloof dat God JOU roept om een “stem” van wijsheid, gezond 
verstand en onderscheidingsvermogen te zijn in deze dagen – en volledig stoutmoedig, 
onbevreesd en onbuigzaam erover te zijn. Ga niet op zoek naar een “commitee”. Jouw 
stem telt in de Charismatische gemeenschap. Laat van je horen! He tis onmogelijk 
iedereen tevreden te stellen. Beste broeder – alstublieft maak geen spreidstand op de 
scheidslijn. Stel dat dit een van de grote Laatste Dagen misleidingen is en jij besteed al 
je tijd om “gematigd” en evenwichtig te zijn? 

Spreek vrijmoedig, laat je stem horen, maak een helder trompetgeluid. 

De charismatische gemeenschap heeft je meer dan ooit nodig, mijn vriend. 

LEZERS – ALSTUBLIEFT GEEF deze BOODSCHAP aan ANDEREN DOOR. 

God zegene u allen 
 
 
 
  

 
 

 
 
READERS - PLEASE FORWARD this MESSAGE to OTHERS. 
 
God bless you all.  
Andrew Strom. 

-------------------------- Einde van wat ik al in 2008 geschreven had.  

In de droom die de Heer me gegeven had, konden de twee mannen  
niet echt iets doen tegen het kwaad waar ze beide mee te kampen 
hadden. Het werd niet getoond of ik het wel kon. 

Het was rond deze tijd dat mensen mij e-mails stuurden met vragen of de 
samenkomsten slecht waren of slechtheid in zich hadden. Door de scene wist ik had de 
Heer mij geopenbaard dat er een probleem was ook al had ik geen samenkomsten 
bezocht had. Ik wist dat het de Heer Zijn oordeel was. 

Als verder bewijs, schreef een man mij en zei dat hij zelf persoonlijk onder dezelfde 
kwade geest was geweest (wonderen die zich manifesteerden, etc.) waar Todd Bentley 
onder werkte. Deze man die mij schreef, onderging op dit moment bevrijding van de 



Python en de kwade geest werd eenvoudig door hem onderkend omdat hij onder 
dezelfde geest was geweest. Hij wilde dat ik dat wist en ik was hem dankbaar voor de 
bevestiging.  

Dit alles herinnert me aan een scene waarin de duivel in een kerkbank zat met de armen 
om de schouders van de twee personen die elk aaneen kant van hem zaten. Hij hed een 
grote glimlach op zijn gezicht, achteroverleunend hij had plezier. Het was geen mooi 
plaatje. 

Eens, jaren geleden, liet de Heer me zien dat de Satan ons een bezoek had gebracht 
tijdens een Pythonische uitbarsting door een deelnemer. Soms raken we totaal in de 
geesten en vergeten dat het de Satan zelf die de dingen ten uitvoer brengt, zoals in 
Lakeland. 

(De kerk in de wereld moet begrijpen dat de Satan iedere persoon op aarde kan 
bezoeken binnen een tijd van vierentwintig uur, ook al is hij niet alomtegenwoordig. 
Zie:link Hij vindt het heerlijk om naar kerkdiensten te gaan precies zoals Python. Learn 
about Python. 

Terwijl ik de bovenstaande informatie op de site zette bleef ik me afvragen hoe ik het 
kwade met het goede moest verbranden, niet zeker wetend wat de Heer me onthulde 
om te doen. Er was meer goed dan kwaad in de scene dus hoe vertaal je dat naar het 
beeld wat God wil geven. Het leek dat de Heer onthulde dat er goed in Lakeland, maar 
ook een grote hoeveelheid kwaad. Ik wist het niet, maar de Heer ging me de volgende 
stap geven, en Hij deed dat door ’s nachts een beeld te geven. Dit is een goed 
voorbeeld van hoe de Heilige Geest stap voor stap zal leiden, maar het volgende ding 
wat nodig is niet geeft voordat je de eerste stap gedaan hebt. Het laat ook zien dat ik 
gelijk had toen ik dacht dat ik het gewoon maar doorlopen moest voordat de Heer zou 
onthullen waar Hij met dit alles heen wilde. Op 19 januari 2011, kreeg ik de volgende 
scene, 

 Ik keek naar iets wat ik al gedaan had (wat ik al 
geschreven had en samengebracht had) Het 
was grijs en vierkant. Ik zag een kabel met op 
zijn minst 5 pinnen eraan bevestigd. Het was 
duidelijk het belangrijkste van de kabel. De 
kabel had mee plaatsen voor meer pinnen. 
Deze kabel was goud (van kleur) en leek 
ongeveer 1,5 cm dik Het deed me aan een pad 
denken. De kabel ging naar een groter vierkant 
of rechthoekig gebied dat ook goud was. In de 
scene zag ik ook een tweede kabel welke 
gebruikt kon worden, die was grijs, maar niet zo lang. Het was alsof ik de keus tussen 
die twee had. De grijze kabel ging niet naar een groter gebied zoals de gouden wel 
deed. Het was recht, kort en eindigde nergens. Het was gerafeld aan het einde en kon 
nergens aan vast haken. 
(vertaling woorden bij het beeld: This one went no where = deze gaat nergens heen. 
What I had done = wat ik gedaan had.)  

Door deze scene wist ik dat de Heer wilde dat ik toevoegde aan wat ik al af had en het 
moest te maken hebben met gouden dingen. Later kwam de openbaring. Plotseling 
begreep ik waarom ik het kwade en het goede samen moest verbranden, zoals die in de 
Lakeland samenkomsten aanwezig zijn. Dit artikel moest niet gericht zijn op Python en 

http://www.takehisheart.com/satandevil.htm
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de kwade geesten, maar op de “opwekking” zelf. 

De Lakeland opwekking had goed en kwaad in zich en zelfs het goed is ver verwijderd 
van de gouden opwekking die God wil dat zijn mensen aangaan. Wanneer mensen in de 
Lakeland samenkomst komen gaan ze hun ik, kwade gebeurtenissen, een beetje goed, 
binnen, maar ze komen niet in de Heer. Vuur representeert reiniging. Zelfs het goede in 
Lakeland had reiniging nodig in de ogen van de Heer. In werkelijkheid  zou er geen 
enkel element aanwezig blijken te zijn in de Lakeland samenkomst welke in een Gouden 
Samenkomst kon verschijnen, zodat die samenkomst een Gouden Samenkomst zou 
blijven! Vandaar, we zien hier waarom de Heer zei dat het kwade en het goede volledig 
opgebrand moest worden. Triest maar waar! 

De opwekking die de Heer wil is de kerk in Hem brengen als zijn zuivere Bruid. Hij wil 
intimiteit met Zijn mensen, die alleen verkregen worden binnen de grenzen welke Hij al 
op deze site heeft gepresenteerd (en gedemonstreerd). De gouden kabel die in de 
scene van 19 januari getoond werd representeert het Smalle Gouden Pad dat naar het 
Bruidschap leidt. De weg naar het Bruidschap is smal en heeft veranderingen van 
richting in zich, zoals je kunt zien in het gegeven beeld. 

Het goud ingekleurd vlak in het beeld, wat op 19 januari gegeven 
werd, waarbinnen de Heer wil dat Zijn volk komt, is hetzelfde vlak  
als getoond in het beeld (hiernaast) waarin men van gast naar 
Bruidschap gaat. Het gouden Gehuwde Bruid (Married Bride) vlak 
is in de linker bovenhoek. In dit beeld liet de Heer ons zien hoe Hij 
wil dat de gasten overgaan naar het Bruidschap. De informatie 
hierover staat op de site. 

Wilt u OPWEKKING die standhoudt? Ga dan het Gouden Pad op 
wat naar het Bruidschap leidt! 

Ter herinnering, de Heer zei tegen mij dat ik de mensen moest zeggen dat ze hun ogen 
op het Bruidschap moesten richten. Wanneer u dat doet, zult u Gods Opwekking 
binnengaan, welke uitmondt in intimiteit tussen de Heer en ons!  

Legerkamp 
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