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Het knersen der tanden 
 

 

 

 
2 januari 1999 – Het Knersen Der Tanden; 

 

In de nacht van 2 januari 1999 liet de Heer  me zien dat er iemand is die een gedeelte van deze site gelezen heeft 

en zegt. “Het kost teveel” Dit is een persoon, of personen, die in een positie is om deze informatie aan anderen 

door te geven. Het punt is dat deze persoon in ieder geval een deel gelooft van wat de Heer geopenbaard heeft in 

deze artikelen maar zegt dat het teveel van hem zelf kost om het andere mensen te vertellen of in hun eigen leven 

na te komen. Omdat de Heer me dit heeft laten zien, moet ik een groter geheel laten zien. Er is geen veroordeling 

van mij of de Heer in dit artikel. Hij wil eenvoudig dat je het weer!  Hij veroordeeld niet maar onthult eenvoudig 

de waarheid. Ik deel de waarheid  van wat er met je zal gebeuren in het hiernamaals, wanneer je in die positie, 

zoals beschreven, bent. 

De Bijbel zegt dat we de kosten moeten berekenen over wat we gaan doen. Om de kosten goed te kunnen 

berekenen moeten we het hele kostenplaatje hebben, niet alleen wat we vanuit ons gezichtspunt in het natuurlijke 

zien.! 

 

Lukas 14:27-28 

En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. 28 Want wie van u, willende een 

toren bouwen, zit niet eerst neer, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, wat tot voltooiing nodig is? 

 

Toen ik de Heer vertelde in 1980 dat IK zou doen wat Hij mij wilde laten doen, had ik geen idee wat dat voor 

gevolg zou hebben. Er was geen manier om te weten waar de Heer me heen zou leiden. , of wat voor soort dingen 

door Hem van mij verwacht zouden worden. Ik ben tot het geloof gekomen dat de enige kosten die we kunnen 

berekenen, wanneer we Ja tegen de Heer zeggen, is dat we ons eigen kruis moeten dragen, ongeacht hoe zwaar 

het voor ons wordt. Als we afhaken wanneer het te zwaar voor ons wordt, komen we op een dood spoor. Voor de 

wereld mag het er niet zo uitzien maar geloof me de waarheid wordt nog steeds in de Hemel geschreven.  De 

enige schuldige is de Satan. Hij is degene die ons veel ideeën in gedachten geeft zoals: “Het kost  te veel”of Kijk 

maar eens wat er dan gaat gebeuren” Satan gebruikt het natuurlijke voor zijn doel en zegt ons niet de waarheid of 

wat er met ons zal gebeuren in het hiernamaals. 

 

Knersen van Tanden 

 Jezus gebruikte deze woorden vaak. Ik ervoer het knersen van tanden toen ik eindelijk toegaf hoe redding werkt, 

Omdat ik eindelijk de waarheid toegaf zag ik ook de waarheid over de valse leerstellingen van mensen met 

betrekking tot dit onderwerp. Toen ik beide zag  de waarheid en de valse leerstellingen.  Knerste ik mijn 

tanden! Het gebeurde gewoon! Het was niet iets wat God deed  maar was het resultaat van het zien van de pure 

waarheid. Laten we eens kijken naar een beeld wat de Heer gaf bij het bruiloftsfeest. 

 

Matheüs 22:11-13 

En toen de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed 

zijnde met een bruiloftskleed; 12 En zeide tot hem: Vriend! Hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed 

aanhebbende? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt 

hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 

 

Deze man wist van de bruiloft en wist wat het was. Hij wilde er bij zijn maar was niet  behoorlijk gekleed, in een 

bruiloftskleed. Deze man was sprakeloos (verdooft) omdat hij geloofde dat van hem verwacht werd dat hij daar 

was maar verwijderd werd omreden wat hij deed ( De Heer vroeg niet naar zijn naam maar ging af op zijn 

kleding omdat kleding representatief zijn voor onze daden! )  Dan staat er, “Daar zal zijn wening en knersing der 

tanden” Door mijn ervaring  dat ik in de Hemel ben geweest en mijn ervaring dat ik  mijn tanden knerste,  weet ik 

dat iedereen op de bruiloft zijn tanden zal knersen wanneer iemand  buitengeworpen wordt, niet alleen de 

persoon die buitengeworpen is. Het trieste is dat de mensen die wel een bruiloftskleed droegen niets konden 

doen voor de man, die buitengeworpen werd, wat gebeuren moest. Hij had deze dingen al moeten doen, 

gesymboliseerd door het bruiloftskleed. Geen uitzondering. (Je kleed je aan voor de bruiloft). 

 

Een zelfde beeld wordt geschilderd in het verhaal van de Tien maagden, waar de vijf hun olie niet konden geven 

aan de andere vijf die hadden geslapen anders zouden ze niet genoeg hebben om zelf op hun bestemming te 
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komen. Slaap jij met betrekking tot wat God werkelijk doet, een Bruid voorbereiden voor Zijn Zoon. Ben jij 

bezig je te kleden, door je daden, voor de gelegenheid. 

 

De gelijkenis van de zaaier 

Ieder mens op aarde, inclusief jij en ik, wordt voorgesteld door iets in de gelijkenis van de zaaier. In de uitleg 

van Jezus zien we dat zij van “ bij de weg “, gewone ongelovigen zijn die niet tot geloof komen omdat de duivel 

komt en het gezaaide uit hun hart wegneemt. 

 

Lukas 8:11,12 

Dit nu is de gelijkenis: Het zaad is het woord Gods 12 En die bij de weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; 

daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig w orden. 

 

Door mijn ervaring heb ik geleerd dat, als Christenen, we in de rest van de gelijkenis ergens voorkomen 

afhankelijk van we wat we ontvangen en geweigerd hebben ,bij elk voorbeeld, van iets van wat God geeft. Soms 

ontvangen we het Woord, (eenvoudig de waarheid), of een profetie, een terechtwijzing, een leiding of enkele 

instructies, maar door onwetende Christenen en de wereld die ons veroordeeld, wanneer we zeggen dat we God 

gehoord hebben of doordat spoedig de belangstelling voor de wereld het weer overneemt, laten we gaan wat God 

gezegd heeft! Is dat niet gedeeltelijk de uitleg van wat Jezus geeft over deze gelijkenis van de zaaier, in 

Matheüs? 

 

Matheüs 13:21,22 

Doch hij heeft geen wortel in zichzelf; maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt; om het 

Woord, zo wordt hij terstond geërgerd. 

 

En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en de bekommerni s van deze wereld, en de 

verleiding van de rijkdom verstikt het Woord en het wordt onvruchtbaar.  
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Mensen die besloten hebben dat het te veel kost om het na te komen en de waarheden te onderwijzen die ze zijn 

gaan geloven, zijn zonder vrucht geworden. Je bent al vruchtdragend! Ik veroordeel niet, noch de Heer; het is 

gewoon een feit. Denk erover na De vijand heeft je aangevallen met de zorgen van de wereld. Ik heb je 

enkele inzichten vanuit de Hemel gegeven, dus nu heb je een groter beeld, wat je in staat stelt om beter, “De 

kosten te berekenen” Ik ben oprecht en open met je geweest  in het belang van de mensen die jij de waarheid 

kunt brengen en uiteindelijk redden! 

Ik hoop dat je de gedachte “het kost te veel “wilt heroverwegen.  Een persoon die het niet haalt door incorrect 

gebruik van Gods tienden of welke valse leerstelling ook is er één te  veel om te dragen in de Hemel, geloof me. 

Wanneer we in de Hemel komen, gelden al onze excuses niet. De waarheid houd stand in de Hemel, en het 

maakt niet uit wat die waarheid is.! 

Wees sterk in de Heer, want ook ik worstel net als jij. Ik heb de waarheid gesproken situaties waardoor de 

mensen gingen rebelleren maar later kwamen  ze erop terug en zeiden dat ik gelijk had. Ik heb de waarheid 

gesproken en grote resultaten daarvan gezien. Ik ben ongehoorzaam geweest aan de Heer door de waarheid niet 

te vertellen en daarvan later erg duidelijk de “vrucht van het niet afgeven van de waarheid” gezien .  Dat is erg 

ontmoedigend, en werkelijk, het is veel erger dan de waarheid spreken tegenover rebellerende mensen!  

Eigenlijk, deed ik het kortgeleden nog en ik kijk nu naar de vrucht van het niet gehoorzaam zijn.  De reden dat ik 

het niet deed was omdat ik  iemand niet voor het hoofd wilde stoten. Het was die “verkeerde soort liefde” weer!  

Ik herinner me dat de Heer tegen me zei, “Als je van ze houd vertel je hun de waarheid” 

We zijn allemaal onperfecte vaten en moeten gehoorzaamheid leren. Jezus moest gehoorzaamheid leren. Het is 

mijn hoop dat leer altijd gehoorzaam te zijn omdat de Heer me zo vaak de resultaten van mijn 

ongehoorzaamheid heeft laten zien. Wat een doel hebben wij als Christenen! 


