
 
 

 

Gouden Samenkomsten zullen moeten ont-
staan en er zijn grenzen door God gegeven! 

Het is een onderdeel van het oversteken naar 
Gods Koninkrijk 

Index for Narrow Path 

 
 
 

 
GOUDEN SAMENKOMSTEN – OP DE SMALLE WEG 

Een samenkomst, Goud van Nature 
"Ik geef je grenzen zodat je Mij kunt vinden!" 
Jezus is de Samenkomst 
Een Brug Om Over te Steken 
Sla Het In de Deurpost Zodat Het Tot Leven Komt 
Eenvoudige regels Wat Je Wel En Niet Moet Doen. 
Achter Het Hart Van God 

Voordat we beginnen met ons door God een groot beeld te laten scheppen 
(met kleine beelden) over samenkomsten en leiding, is het nodig dat ik iets 
deel van wat God me jaren geleden liet weten over de vlekkeloze ge-
trouwde Bruid als ze nog op aarde is. Namelijk: mensen zullen elkaar op 
straat passeren zonder van elkaar te weten of ze behoren tot de Vlek-
keloze getrouwde Bruid. Veel mensen liepen Jezus voorbij of  de dis-
cipelen en hadden geen idee van wie in werkelijkheid waren    Je kunt 
je mijn gedachten voorstellen vooral omdat ik nog niet veel wist over de 
vlekkeloze Bruid.. 

Op een bepaalde tijd zal de Vlekkeloze Bruid zichtbaar worden op deze 
aarde, maar de meeste mensen zullen haar niet herkennen. Speciaal in 
het begin van haar manifesteren niet 

Omdat we het hebben over samenkomsten moeten we er aan denken  dat 
het de daden van een vrouw zijn die bepalen of ze een hoer of een Bruid 
is,  

. De drie voornaamste vlekken op het Lichaam van Christus hebben alle-
maal te maken met handelingen oftewel daden. Daarom gaan we nu spit-
ten inhoudingen en handelingen, zowel individueel als gemeenschappelijk 
met betrekking tot samenkomsten ie ons tot een hoer of een vlekkeloze 
Bruid voor de Heer maken.   

Het eerste beeld: 
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Toen God begon met de nadruk teleggen op het schrijven over samen-
komsten gaf Hij mij een visioen in de nacht van een situatie uit het echte 
leven. Omdat hij ouder werd en zijn conditie achteruit ging verhuisde een 
man, die ik jaren gekend heb, naar een andere stad zodat zijn dochter 
hem kon helpen in de verzorging van zichzelf. Hij was naar de kerk ge-
gaan waarin ik opgegroeid ben.  Het visioen: 

Ik keek naar het verhuisproces van deze man. Hij kwam naar me toe en 
sprak over zijn kerk, die waarin ik opgegroeid ben  We hadden hierover 
een gesprek toen hij plotseling zei; “Ik hoop fat ze hun samenkomsten 
veranderd hebben! ”Ik vroeg, “Waarom?” Hij zei: “Omdat ze niets doen” 

Ik herinner me en kerstprogramma welke ik in deze kerk bezocht had. Het 
was een prima programma naar menselijk maatstaven gerekend, maar 
halverwege het programma begon de Heer tot mij te spreken. Ik herinner 
me niet alles meer wat Hij zei maar het was genoeg om me aan het huilen 
te maken..Ik kende deze mensen en ze waren een belangrijk onderdeel 
van mijn vroegere leven. Sommigen zijn vervuld met de Geest; Ik weet dat 
ze de Heer liefhebben en heel zeker Zijn Stem gehoord hebben  Ik moest 
stoppen met het luisteren naar de Heer anders zou ik openlijk in tranen 
zijn uitgebarsten. Wat zei de Heer? Ook al herinner ik me niet alles meer ik 
herinner me deze dingen nog wel: these " Ik hou van deze mensen! Ik wil 
in hun dagelijks leven aanwezig zijn Ik wil dat ze MIJ kennen! Ik wil in hun 
samenkomsten  zijn!" 

Jaren geleden toen de Heer ons al een lichaam samenbracht, verbaasde 
het me dat de Heer geïnteresseerd was in het formeren van onze samen-
komsten. God zei,.  "Ken het doel van iedere samenkomst” .  Op dat mo-
ment hadden we allemaal zo onze gedachten over wat Hij bedoelde denk 
ik; maar door de jaren heen heeft Hij ons continue meer gegeven, hier een 
beetje en daar een beetje, over hoe we samenkomsten moesten hebben 
die Hem behagen.. We hebben het hier over samenkomsten als vlekkelo-
ze Bruid niet als hoer. We spreken over samenkomsten onder het Ko-
ninklijke leiderschap van Jezus, wat niets van doen heeft met democra-
tie, zoals een mening hebben, een stem of een gave. We spreken over 
hoe het gemeenschappelijk lichaam intiem met Jezus kan worden. We 
spreken over dat Jezus de leiding van de samenkomst heeft, wat iets an-
ders is dan de aanwezigheid van de Heilige Geest  Jezus moet in onze 
samenkomsten zijn als hoofd. Als Hem niet wordt toegestaan het hoofd te 
zijn, dan is Hij niet de Leider of de regering van de kerk., 
 

EEN SAMENKOMST- GOUD VAN NA-
TURE  
Toen God me begon te inspireren om een samenkomst 
in West Point Academy in New York bij te wonen gaf hij 
mij een visioen inde nacht. Er werd mij getoond dat de 
samenkomst van goudwas maar er miste iets. Het was 
als eens stuk papier met een onvolledige plattegrond van 
een huis. Ik wist dit in het begin niet maar God bevestig-
de dat het inderdaad een onvolledige plattegrond voor 
een huis was.  Het visioen bevestigde dat ik die samen-
komst moest bezoeken en omdat het visioen goudkleurig 
was wist ik dat het te maken had met de visioenen van de smalle weg naar 
het huwelijk van het Lam,   die God bij deze informatie wilde voegen. (voor 
Zijn doelen).  



Waarom zou God een specifieke bijeenkomst als goud willen aanmerken 
en die onder de aandacht willen brengen?  Wel allereerst was de samen-
komst en zijn doel op Gods kalender van gebeurtenissen.  Het volgende is 
een stukje uit het gedeelte over   Uncharted Waters, een woord van de Heer 
op deze site. 

....Och dat je kon horen dat geluid van die fontein. Hoor je hem? Ben Ik 
niet God? Ik zeg, “Kom”Ik roep je naar Mijn manieren(wegen) en naar Mijn 
kalender van gebeurtenissen. De kerk in de wereld heeft haar kalender en 
Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun kalender aan de hand van Mijn 
Woord, toch hebben ze het mis. Zelfs degene die ik mijn gaven heb gege-
ven hebben hun eigen kalender, maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne 
Ik onthul Mijn kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen (manieren) leren, 
en Mijn kalender ontdekken zullen vliegen op vleugelen van een vogel, in 
overwinning met Mij. Ik heb de weg ontworpen. Ik ben het, het is Liefde, 
het is Mijn patroon, het heeft Mijn doel. Weet, Mijn kalender blijft. De tijd is 
kort. “Kom naar voren , Bruid!”….  

 
Voor de New York samenkomst had de Heer ons hier bij Take His Heart 
onderwezen over oordeel en verzoening. Uiteindelijk begreep ik dat je 
eerst iets als verkeerd moet beoordelen voordat je er verzoening voor kunt 
doen.  Hier ging het om de USA. Het oprechte berouw voor de USA.,  de 
oorlog geleid door de Geest van God, en het plaatsen van de USA vlag 
aan Jezus voeten waren allemaal een onderdeel van de verzoening die 
God geïnstrueerd had dat moest plaatsvinden voor de USA in West Point.. 

Wij kwamen niet samen alleen maar om te erkennen of te herkennen dat 
het een dag van verzoening zou zijn, maar om verzoening te doen volgens 
God’s wil en instructies. Toen God Mozes de informatie gaf met betrekking 
tot de feestdagen,  gaf Hij daarbij specifieke instructies over wat de men-
sen moesten doen. We moeten dit begrijpen om te weten wanneer een 
samenkomst hoererij voor God is of goud. Hij zegt ons specifiek wat we 
moeten doen in iedere samenkomst. 

Het neerleggen van de vlag aan Jezus voeten onthulde een ander deel 
van de reden waardoor deze samenkomst Goud bleek te zijn.  Een Bruid 
is een teamgenoot, medewerker met Christus, om op de aarde Zijn bevel 
te doen volgens Zijn instructies door de Heilige Geest gegeven. Als we 
waren samengekomen om alleen die dag te vieren van God’s kalender en 
we deden dat wat wij dachten dat gedaan moest worden, dan geloof ik dat 
meer onderdelen zouden missen van de plattegrond.   

Uit Uncharted Waters: “De kerk in de wereld heeft zijn kalender en Ik heb 
de Mijne.”. Op  7-22-89 zei de Heer tegen deze groep , " Ik zal veroorza-
ken dat jullie  Mijn statuten (reglementen) en oordelen (uitspraken) nale-
ven." Paulus  de  apostel leerde dat wij de gerechtigheid van de wet moe-
ten vervullen. Alweer een duidelijke reden waardoor God zou laten zien 
dat de dienst op West Point Goud van nature was  . Wij handelden vanuit 
een statuut van God, gehoorzaamden Hem vanuit het centrum. Wij als 
christenen worden verondersteld om de feestdagen die genoemd worden 
in de Bijbel gade te slaan.  

Voor zover ik kon zeggen in die tijd, waren alle mensen die in  West Point 
samenkomst  waren, daar om God te dienen:.niemand claimde de samen-
komst en maakte het de hunne. Er was eigenlijk geen lijst van gebeurte-
nissen die gebeuren moesten behalve die van God. Mozes wist dat hij 
gebruikt zou worden om Israël te bevrijden,  maar hij wist niets af van alle 
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kleine gebeurtenissen die gebeuren moesten gaandeweg dit proces. Zo is 
het ook met de samenkomsten van God. Dit is de reden waarom God liet 
zien dat de samenkomst op West Point goud was, ook al was het niet per-
fect.  

God liet zien dat  er iets miste in het visioen over de gouden samenkomst. 
In het begin dacht ik dat het zo simpel was als dat wij naar samenkomsten 
gingen om “iets van de Geest” te brengen, over de vlag aan de voeten van 
Jezus leggen  om de agenda volledig te maken. Ik weet nu dat dit niet 
waar is, en in het volgende gedeelte krijg je een beeld van enkele dingen 
die niemand in de tijd van de samenkomst op West Point nog wist. God 
maakt een beeld door de gebeurtenissen heen die Hij teweeg brengt. 

Ik noemde al dat God ons zei,  "Ken de bedoeling van iedere samen-
komst” Het is zo gemakkelijk om je eigen agenda in een samenkomst te 
brengen. Ik heb opgemerkt dat we ertoe geneigd zijn om de vorige sa-
menkomst te kopiëren. De bedoeling van iedere samenkomst  wordt ont-
huld door “dingen van de Geest”, zowel tijdens als voor de samenkomst. 

. 

Uit Uncharted Waters: Zelfs diegene die Ik een gave heb gegeven hebben 
hun eigen kalender, maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijn. Ik onthul Mijn 
kalender stap voor . God heft een agenda ( een kalender met gebeurtenis-
sen om maar te zeggen) Bij elke samenkomst roept Hij, en daarbij hoeft 
niet ieders specifieke gave  gebruik  te worden.  

"IK Geef Je Grenzen Zodat Je Me Kunt Vinden”  
 
Toen ik een samenkomst in New York bezocht, hoorde ik iemand zeggen, 
“God geeft ons grenzen zodat we Hem kunnen vinden” of iets wat er op 
leek. Dit raakte mij , en als je verder leest zul je begrijpen waarom. 
 
Wij  hier bij Take His Heart hebben normaal gesproken drie samenkom-
sten in de week: gebed, oasis, en wat wij noemen bediening- samenkomst 
of kerk. Dit houd niet in dat iedereen dergelijke samenkomsten moet heb-
ben zoals de onze, maar wat belangrijk is om te begrijpen is wat God dui-
delijk maakte over die samenkomsten Om te beginnen laten we het heb-
ben over gebedssamenkomsten. 
  
Oorspronkelijk werd ons gezegd dat in deze samenkomst posities vastge-
steld zouden worden en sinds dien hebben we gemerkt dat posities inder-
daad vastgesteld werden door,  de Heilige Geest of de rivier van Leven. 
Denk eraan dat de Heer zei,  “Regering komt van de Rivier!”   Het moet 
ook wel want de heerschappij (regering) rust op Zijn schouders en de Ri-
vier van Leven komt van Jezus!  De kerk moet leren hoe ze Jezus de 
heerschappij van de samenkomsten moet  geven en Hem zich laten vesti-
gen (vaststellen). 
 
Jesaja 9:5 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heer-
schappij rust op Zijn schouders. 
 

Ons werd gezegd dat de gebedsamenkomst de kern van alles is. De 

volgorde die de Heer ons gaf was om eerst “de dingen van de we-

reld”kwijt te raken en dan de Heer te zoeken om Zijn Agenda. Wij 



protesteerden! Wij dachten dat we de mensen een beperking opleg-

den omdat we gewend waren te bidden voor zieke mensen en andere 

wereldse zaken. Wat God ons probeerde te leren was , hoe we de 

leiding van de gebedsamenkomsten .helemaal aan Hem moesten 

overlaten, Hem laten regeren . ( Hij leerde ons ook onze verborgen 

gedachten patronen los te laten) Er werd ons gezegd dat we voor 

ieder apart moesten bidden aan het begin van de samenkomst, door 

te vragen dat we  “ oren om te horen” en “ogen om te zien” wat de 

Heilige Geest zou openbaren, zouden hebben. Als een persoon er  

een probleem mee had om los te komen van de dingen van de we-

reld, dan konden we voor die persoon bidden, daarna konden we de 

agenda van de Heer zoeken. Dit is allemaal de aanloop om te komen 

bij de Heer zijn agenda. 

Ieder persoon individueel moet in staat zijn zich volledig over te 

geven aan de Heilige Geest, om door Hem geleid en gebruikt te 

worden om ervoor te zorgen dat Gods agenda duidelijk wordt. 

Men moet de dingen van de Heilige Geest ontvangen om Gods 

agenda te ontdekken, zoals het vaststellen van de posities, richting, 

waarheid, bedieningen die ontstaan. Het volgende is een woord dat 

we enkele jaren geleden kregen met betrekking tot samenkomsten  

3-3-98  
"Ja Ik ben enthousiast gemaakt door jullie bereidheid en gehoorzaamheid 
en ja, Ik leid en stuur jullie. Het is Mijn verlangen dat jullie samenkomen 
zoals jullie doen. Niet slechts 1 keer maar 2 if 3 keer. Ja, Ik heb jullie ge-
roepen. En als jullie samenkomen geef Ik elk van jullie verschillende din-
gen maa ze zijn wel van dezelfde Geest en wanneer jullie samenkomen, 
laat ieder da dat brengen wat hij heeft zodat het samengevoegd kan wor-
den, zodat het grotere plaatje bekend kan worden…. En Ik zeg jullie als 
jullie samenkomen laat ieders gedachten en hart  helder  zijn. 

En Ik zeg jullie als jullie samenkomen laat ieders gedachten en hart helder 
zijn..... is de reden waarom we moeten bidden voor hen   die moeite heb-
ben hun gedachten helder te krijgen en zo in staat te zijn Gods agenda te 
zoeken. Even nog een kleine opmerking terzijde, we waren gewoon te 
bidden ook voor hen die niet in de samenkomst waren maar wel deel uit-
maakten van de groep. Uiteindelijk realiseerden wij ons dat we dit niet 
moesten doen  we moesten alleen bidden voor de aanwezigen dat ze oren 
hadden om te horen en ogen om te zien wat de Heer wilde onthullen tij-
dens die samenkomst en op dat specifieke moment. En Ik zeg tegen jullie, 
wanneer jullie samenkomen, laat ieders gedachte en hart  helder zijn.... 
gaat ook over het niet wandelen in onze eigen geest, en geen eigen agen-
da hebben!  Het gaat allemaal om het dienen van de Heer en het krijgen 
van Zijn agenda, niets anders. Hij heeft het plan en de overwinning, en 
voor ons is het nodig Zijn plan te kennen zodat we in Zijn overwinning 
staan!  
 
 
Toen God voor het eerst met me bezig was over gebedsamenkomsten, liet 
Hij me zien dat het zoiets was als een directievergadering. De mensen 
zitten om de tafel  maar er gebeurd weinig totdat de voorzitter komt. 
Hij beheerd de agenda.  



Dus eigenlijk doen we het volgende: We hebben een korte tijd aan het 
begin van de samenkomst waarin we bidden (voor de rest is het stil) voor 
de mensen om vrij te komen van de “dingen van de wereld en voor elkaar 
te bidden Dan zoeken we gemeenschappelijk naar de Heer Zijn agenda en 
handelen volgens die “dingen van de Geest” Nadat het blijkt dat we klaar 
zijn met de Heer Zijn agenda , individueel kunnen we dan gebedsonder-
werpen inbrengen in de groep. Het is eenvoudig en het laat de Heer de 
leiding hebben van de samenkomst. De schrift zegt dat de Heer het hoofd 
van de kerk is en ik heb voorgangers het ook horen zeggen. Maar de kerk 
moet leren hoe ze werkelijk de Heer de leiding moeten overgeven van hun 
samenkomsten, door te weten wat Hij wil, met doen in plaats van lippen-
dienst. Hem werkelijk Koning maken is een actie een daad , niet alleen 
maar woorden. Ik ben opgegroeid met naar samenkomsten te gaan waar 
we onze eigen agenda”s hadden, waar het in de verste verte er niet op 
leek dat Hij de leiding van de dienst had, wat een hoeren daad is, zonder 
twijfel! Ik zal nog meer toevoegen aan dit beeld maar eerst meer over de 
andere twee samenkomsten.  

De Oasis samenkomst , duurt ongeveer  een uur waarin we liederen 
zingen door de Heilige Geest gegeven met het doel de Heer te dienen en 
uit te spreken aan de Hemelen wie Hij is. In deze samenkomst vragen we 
niets aan Hem ! Wij eren de Heer en danken Hem voor wat Hij heeft ge-
daan, doet en gaat doen. Het is een eren, aanbidden en soms oorlogvoe-
ren, opnieuw gebaseerd op wat Hij naar voren brengt door de Heilige 
Geest. Heel soms zingen we over de Heer. Het is een persoonlijke zaak. 
Logischerwijs zingt een Bruid in het privé maar ook in het openbaar over 
haar Man. Als het zingen gedaan is, delen we “elk ding van de Geest” wat 
we ontvangen, zodat ze opgenomen kunnen worden. We houden soms 
avondmaal tijdens de samenkomst en we houden de samenkomst op de 
vrijdagavond, om daarmee de Heer te eren en aanbidden op de (Joodse) 
Sabbat.  
 
Soms komt er openbaring tijdens de Oasis samenkomst over iets wat in de 
gebedsamenkomst door de Heilige Geest naar voren was gebracht. Dit 
ook voor de bediening samenkomst  We  hebben , bij tijden, gemerkt dat 
er een draad loopt door alle drie de samenkomsten, over een periode van 
tijd, voordat we het hele plaatje hebben! 
 
  

De bediening samenkomst is voornamelijk 

voor het samenbrengen van alle “dingen van 

de Geest” uit de voorgaande samenkomsten. 

Paulus zei:  

1 Corinthiers 14 :26 
26 Wat is het dan broeders? Wanneer gij samenkomst, een ieder van u, 
heft hij een psalm, heft hij een leer, heft hij een vreemde taal, heft hij en 
openbaring, heft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stich-
ting;. 

Deze samenkomst is waarvan wij verwachten dat die  is zoals Paulus zei 
dat het gebeuren moest, ook al geld dit voor alle samenkomsten.  Wij be-
ginnen hiermee door alle “dingen van de Geest”die mensen ontvangen 
hebben te delen zodat we in de richting gaan die God wil. Wij hebben ze 
misschien niet in de juiste volgorde, maar God geeft constant beelden en 
openbaringen stuk voor stuk. Als we dingen redelijk doen en een beetje 
onordelijk, kunnen we nog steeds het beeld krijgen als iedereen het be-



grijpt. De uitzondering hierop zou kunnen zijn  dat 
de Heilige Geest niet doorgaat voordat we iets 
gedaan hebben wat we moeten doen, persoonlijk 
of gemeenschappelijk.  Dit is een stap voor stap 

proces en moet in volgorde gebeuren. . 

God heeft de bediening samenkomst gebruikt om me verschillende dingen 
te laten zien. Omdat ik de opzichter ben, moest ik leren dat ik niet de sa-
menkomst op mijn schouders moest dragen. De samenkomst is van de 
Heer niet van mij. Het idee dat ik een voorstelling moest geven moest ik 
kwijtraken. God benadrukte dit door me naar samenkomsten te sturen met 
totaal geen idee wat Hij wilde. De aanwijzing kwam dan in de samen-
komst, of door een “ding van de Geest”of door de muziek, die de Heer aan 
de muziekleiders had gegeven.  Het punt is dat ik moest handelen volgens 
de aanwijzingen op dat moment en niet mijn eigen gedachten moest vol-
gen. Aan de andere kant, onthult God soms voor de samenkomst delen 
van wat ik moet doen.. 
 
Terugkomend  op samenkomsten in het algemeen,  God heeft ons ge-
leerd, door de jaren heen, over eerbied hebben en de wereldse dingen 
kwijtraken  voor een samenkomst. Hij heeft constant gesproken over een-
heid (gemeenschappelijk)  in het dingen doen op Zijn manier. Het is niet zo 
moeilijk als individu maar gemeenschappelijk is iets heel anders. Het kwijt-
raken van “zelf”is de sleutel als individu en wanneer dit gedaan is, is het 
gemakkelijk voor die persoon om het gemeenschappelijk te doen  

In een samenkomst in April 2004 zag een persoon, en nam het op, enkele 
symbolen. Een daarvan was een vat op wielen. (zie afbeelding boven aan 
de blz.) Ze wist niet of het de olie van de Heilige Geest bevatte of dat het 
inkt was. Wij hadden geen idee waarom ze dit zag,  maar we ontdekten 
gauw dat God dit zou gebruiken om sommige dingen  te bevestigen.  

God had ons meer en meer geleerd over onze samenkomsten en ik had 
begrepen dat de samenkomsten verondersteld werden van Hem te zijn. 
Toen in een andere samenkomst in april zag diezelfde persoon een 
rechtszaal met pilaren van wit marmer en witte gordijnen. In het visioen 
wist ze dat ze stil moest zijn toen ze de rechtszaal binnen liep. Toen zag 
ze hetzelfde vat weer dat in de ruimte waar wij waren een spoor trok. Toen 
meldde ze dat de sfeer van de rechtszaal de sfeer was waarin onze sa-
menkomsten moesten verlopen – zoals een Koninklijke zaal. Het spoor 
(lijn) dat getrokken werd heeft te maken met “Hij geeft grenzen zodat we 
Hem kunnen vinden”  God had opnieuw een grens getrokken met betrek-
king tot onze samenkomsten. Hij deed het op een grootse manier omdat 
het zo belangrijk is. 

  
In een rechtszaal spreekt met erg zacht, ook al zijn de mensen zich aan 
het voorbereiden totdat de rechter komt.  Als de rechter verschijnt, stopt al 
het spreken. Er wordt niets gedaan tenzij de rechter het aangeeft. In ogen-
schouw genomen dat wat we geleerd hebben over het bijhouden van een 
verslag op een proces schema, is het interessant te weten dat ook in een 
rechtszaal alles wordt bijgehouden vanaf het moment dat de rechter aan-
wezig is.  

Jezus is de Samenkomst. 
 

 
Het volgende  belangrijke ding dat de Heilige Geest mij inprente was dat 



de samenkomst niet alleen Jezus toebehoorde maar dat Hij de samen-
komst was – dat we binnengaan in Hem. 
 
Ik geef hier verslag van de volgende Oasis samenkomst. We hadden ge-
sproken over de rechtzaal sfeer en waren van plan het goed te doen na al 
de correcties die we gekregen hadden. Ik gaf de instructie aan de groep 
dat ze de plaats van de Oasis samenkomst moesten binnengaan alsof we 
Jezus binnentraden. Ik had geen idee hoe dat te doen of hoe zou zijn. 
Maar ik kan mijn persoonlijk getuigenis hier geven van wat er gebeurde. 
 
 
Mijn vrouw en ik kwamen als eersten aan en ik keek naar de deur eraan 
denkend dat ik erdoor moest gaan alsof ik Jezus binnenging.  Er was een 
soort proces in mijn gedachten terwijl ik naar binnenging. Ik liep door de 
kamer en begon de voorbereiding te maken voor de samenkomst en on-
derwijl bad ik in mezelf, opeens realiseerde ik me dat de Heer er al was.  
Anderen kwamen binnen en troffen in stilte voorbereiding voor avondmaal 
terwijl ik de opnameapparatuur klaar zette.  Mensen spraken erg zacht en 
altijd tot de persoon naast hen zoals in een rechtszaal.  Doordat mensen 
met deze houding binnenkwamen was het alsof de zalving sterker werd 
totdat het zo sterk werd of  sterker  dan ik ooit had ervaren zonder dat er 
een gave zich manifesteerde.  Ik dacht dat het erg vreemd was omdat we 
nog niet aan de samenkomst begonnen waren en omdat we zijn rechts-
zaal niet met aanbidding waren binnengegaan.  We keken elkaar begrij-
pend aan en ik realiseerde me dat er geen reden was om te bidden of iets 
anders. “De Heer is hier!”  De muziek begon en geloof me er was zalving 
vanaf de eerste noot. De zalving ging door door de hele samenkomst.  We 
deden onze gewone dingen maar waren veel eerbiediger dan gewoonlijk. 
Er was niet een speciaal wonder tijdens dit alles maar ik werd totaal geze-
gend door deze ervaring.  
 
 
Een ding wat ik bij mezelf merkte was dat als ik me bewust bedacht dat ik 
Jezus “binnenging”  het geen punt meer was om los te komen van de din-
gen van de wereld en van de dingen die ermee samenhingen.  Eigenlijk 
dacht ik er geen moment aan want mijn gedachten waren gericht op het 
binnengaan van Jezus! Ik dacht eraan tijdens de samenkomst dat het 
vreemd was dat wanneer je jouw gedachten richt op het binnengaan in 
Jezus het de geestelijke verbinding tot stand brengt dat Jezus al aanwezig 
was, wat Hij zeker was.  DE Heer demonstreerde ons dat HIJ de samen-
komst is  en dat wij bij Hem binnengingen. Het probleem ligt aan onze kant 
van de verbinding.; daarom “Hij geeft ons grenzen zodat we Hem kunnen 
vinden”   Willen we Hem werkelijk vinden op een grootsere manier en een 
meer bestaanbare basis?  

Na de samenkomst realiseerde ik mij dat God simpelweg aan ons  gede-
monstreerd had wat Hij ons leerde, zoals Hij ons beloofd had.  Hij beves-
tigde alles  wat Hij onthuld had over de sfeer en de patronen die we in 
onze samenkomsten moeten hebben. Sommigen zullen roepen “Slavernij 
en Goede Werken”   maar onze vrijheid is in Hem.  Waarom zou een per-
soon de wereldse rechtszaalsfeer bekijken en er over klagen in het Ko-
ninkrijk van God? Jezus is een Koning en als Hij zich lichamelijk zou mani-
festeren  zodat men Hem werkelijk kon zien vooraan in elke samenkomst, 
dan zouden we onmiddellijk de rechtszaal sfeer hebben. 

De Heer zei me dat ik verbaasd zou zijn over hoe smal de weg is die ten 
Leven leidt. Deze informatie met betrekking tot de smalle weg naar het 
huwelijk van het Lam is geen uitzondering. Het is nodig dat Hij ons gren-
zen geeft zodat we Hem kunnen vinden op een meer regelmatige constan-



te  basis. We moeten beseffen dat dit een manier is voor het gemeen-
schappelijk lichaam om intiem met Jezus te zijn. Dit moet gemeenschap-
pelijk gebeuren omdat het Lichaam van Christus een gemeenschappelijk 
lichaam is. 

 

 

EEN BRUG OM OVER TE STEKEN  

Ik had de informatie tot hier geschreven en vroeg de Heer of het compleet 
was. Die nacht gaf Hij mij een erg helder gezicht wat uitbeeldde wat de 
informatie in dit schrijven zegt hoe we , het gemeenschappelijk lichaam, 
“Over steken”. Er moet 
nog meer komen. Het 
visioen: 

Ik stond in wat ik zou 
willen omschrijven al 
seen park Er waren 
bomen en goed on-
derhouden grasvelden 
Het was een prachtige 
plaats  Vóór mij was 
het einde van een 
brug  hing in de lucht . 
(dit is een zijaanzicht 
van de brug) De brug 
was pas gebouwd. Het 
was gemaakt van beton en het had een lichte boog en het ging rechts mijn 
gezichtsveld uit. Het was een brug om  Ik kon drie of vier pijpen (niet in het 
plaatje weergegeven) aan het uiterste gedeelte van de brug. Ze werden 
gebruikt door mensen om een touw overheen te gooien zodat ze zichzelf 
konden optrekken naar het begin van de brug.  Er  waren geen trappen en 
ik denk dat de ingang van de brug zo’n 4.50 m. tot 6.m. vanaf de grond 
was. Je moest jezelf wel optrekken. 

 I was then up where I could see 
the entrance to the bridge. I saw 
the concrete to be new and of ex-
cellent quality. The inside walls of 
the narrow path down the bridge 
were a little convex upward to the 
hand rails. On top of the hand rails 
was a strip of smooth steel embed-
ded in the concrete. This made it 
easy to slip your hands along on 
both sides, if you wanted to. This 
bridge was certainly built for one person at a time to pass through, or over, 
but I also knew it was built for a group to pass single file. A corporate thing 
is possible! The floor and hand rails were perfect in width and height for 
walking. There was something beautiful about this construction and its 
shape that I cannot describe, other than I think it was its purpose that 
added the strange beauty. 

IT IS A BRIDGE FOR "CROSSING OVER!"  



"Crossing over" has to do with crossing over into God's kingdom and it 
most certainly has to do with the Marriage of the Lamb, simply because 
God injected it into the information concerning the narrow path to the mar-
riage of the Lamb.  
 
Again I laid the article down asking God if it was complete. The Lord gave 
me a vision showing me that I would be going back to rewrite some of 
what I had written, that I needed more seed. I knew the seed would have 
to come from God in the future! There is more to come concerning "Cross-
ing over." 

 

Beat It Into The Door Posts  
So It will Come To Life! 

Meeting held 12-19-04 

At this time I shared the article with the group here at Take His Heart and 
more scenes that God had given me. One scene depicted me having to 
beat, over and over, this information into a doorpost (jam) to make it come 
alive. This was easy to understand because the reason God instructed the 
Israelites to write His Word on their doorposts is because they needed to 
see it every day or they would forget it. We don't remember information 
very long; it is sometimes lost in our minds in just days. I realized that we 
as a group were sinking back into our old ways and not concentrating on 
walking into Jesus when we have meetings. I understood why God had 
said what He said in a previous meeting on 12-12-04: Through our watch-
man we were given the words: – "Corporate." "Erase the old," "Instill" - 
"MY word," "Perfection," and "Praise ME."  
 
Of course we praised Him but we didn't understand what we were to get 
rid of that was old. You see, we had not erased the old way of having "cor-
porate" meetings. The old familiar way was creeping back in. (If you totally 
erase something it will not come back.) We were to Instill - God's Word to 
us about walking into Him in meetings and this has to do with "Perfection." 
 
As we discussed this I reminded everyone that God had frequently been 
telling us to "listen." I suggested that because God was dealing with us so 
often about meetings during this "particular window of time," that He was 
saying for us to listen when we enter into Him. In other words, "Here I am 
Lord. I have no agenda. I am listening for instruction. I am desiring to hear 
what you have to say. You are my King, I am your liaison."  
 
I have realized that God is helping me to beat this information into people's 
minds by giving me more and more visions while I have been writing this 
article. It is about conducting meetings pleasing to God. I share another 
vision so you will understand this when I give you the interpretation God 
gave me. The vision: 

I was looking at a section of 
carpet being taken up and 
made into two balls about the 
size of a basketball (or bigger). 
As this was happening the car-
pet changed into a fabric similar 
to Velcro. It also turned from 



brown to black. I was then looking at two black balls suspended in the air 
side by side. I saw a few sheets (8-10) of regular paper (20 - 24 Lb) being 
stuck into the fabric. The paper did not curl or fold and fall like it would in 
the natural. These papers were placed on end all over the balls sticking 
straight out. Both balls and papers seemed to be identical. I was told, "Do 
not let these leave the office." 

This scene made absolutely no sense to me and I wondered if I had put 
something in this article I should not have. I shared the scene and asked 
people to pray because I did not want to write anything that I shouldn't. 
 
As we discussed this, I shared the following question. Is the total format for 
a meeting (all that God has taught us), including the concept of walking 
into Jesus, for the leaders of the church or for the whole church body (in-
cluding children)? I felt it was ridiculous to be distributing this information 
without knowing the answer to this question. It became obvious to me that 
leaders of the church need to know this in order not to be harlotrous to-
wards the Lord.  

On 12-20-04, I had another golden vision. I was watching a very wealthy 
man build houses (mansions). I was taken to specific places here and 
there all over the world. This man would point his finger and say, "I want to 
build a house here!" The terrain of the areas he chose made no difference 
because of the vast 
amount of this man's 
wealth. Then I was 
looking at the most 
difficult area in the 
world to build a house. 
It was a full color scene 
of rocks that were 
about 8 - 10 inches 
wide with spaces be-
tween the rocks of 
about a foot. Since the 
whole area was this 
way one would have to 
be careful just to stand. 
I saw the wealthy man point to this area and He said, "I want to build a 
house here!" Immediately I saw a plumber putting pipe through the solid 
rock and the house was started. Then the scene changed to the finished 
house and I was inside. I was looking at this wealthy man's very large fam-
ily. I was making a special effort to look intensely at the family to see who 
they were. There were old people down to babies the size that could sit up 
in your arms. The scene ended. 
 
I knew God had given this information about His meetings for the whole 
church. A house represents what we believe and do in life. This was a 
"golden house." With the wealth (golden) representing "knowledge and 
understanding," a golden house can be built anywhere in the world accord-
ing to the Lord's will - even in the hardest places. Without the wealth 
(knowledge and understanding) it cannot be done. God has given us this 
knowledge and understanding through the "things of the Spirit." The rea-
son for the plumber being first on the scene concerns piping. Piping 
transmits needed information. I have been piping to you in this article. 
 
After I awoke from this scene, the Lord gave me the interpretation of the 
two black balls suspended in mid air. The brown carpet turning into black 
spheres with white papers being inserted represents what we walk on (in) - 



the correct earthly walk becoming black and white. (I had already been 
shown the front of this writing was colorful [the golden meeting informa-
tion], but it turns into black and white within the article. The information is 
black and white on how to conduct meetings.) The papers standing stiff 
means the information on each sheet stands alone. The two spheres rep-
resent the New Heaven and the New Earth as seen on this site. The pa-
pers and spheres being identical corresponds to one sphere being heaven 
and one sphere being earth and us praying, "Thy will be done on earth as 
it is in Heaven." (The patterns in heaven concerning God's kingdom need 
to be manifest exactly in earth.) 
 
When I was in heaven there were meetings going on and God was in 
charge. I can guarantee that they knew the purposes of each meeting and 
God's agenda for them. God's people have been praying for God's will to 
be done on earth as it is in heaven. Are we up to the task of change? It 
takes effort to pull ourselves up to the entrance of the bridge for "Crossing 
Over." Will we exert the effort?  
 
Why did God say to me, "Do not let these leave the office?" He was telling 
me never to lose this information from the office of prophet or apostle; that 
I am responsible to keep it. I am also responsible to keep beating this in-
formation into the doorposts of people's houses (belief system) so Jesus 
can truly become the head of His church, as a Husband and King.  
 
God has given this vision to help beat the information into our doorpost so 
we never forget it! Our meetings must be pleasing to the "King of Kings" in 
order to become intimate (corporately) with the Lamb of God. Intimacy is a 
must to have a good working, on-going marriage.  
 
To encourage everyone I will say that this may all seem a little overwhelm-
ing, but I can assure you that it is simple when you understand why. It's 
simply getting rid of all of our flesh (self) in a meeting. Here is another 
scene given during this same window of time: The lady who saw the oil 
barrel and the court room scene also saw a person climbing out of the 
water into a boat. The person sat down on a white seat at the back (there 
was no motor). The boat was white and blue with some finished wood at 
the front. She did not report this scene during that meeting, because she 
said it was gross. She said the person was bloody, as if all of their skin had 
been peeled off. I told her that the colors of the boat were good, including 
the white seat and that all the skin being gone from the person probably 
meant being totally void of flesh or "Self." Boats and ships represent the 
church and this boat could represent a single meeting, corresponding with 
what God is teaching us. The effort here to climb up into a boat on our own 
would represent the same effort on our part indicated in the Crossing Over 
bridge scene. We have to make the effort. God will not do it for us. There 
was no motor or steering on this boat. This means God can take the meet-
ing (the boat) where He wants (by the Holy Spirit) instead of us steering it 
our way (by the flesh). 
 
I have been around a real king in the natural and I can tell you that you do 
not just approach a king as you do any common person. We simply must 
meet with our King of Kings on His terms and accomplish His agenda for 
that time. We must walk into Him as He desires (fleshless - without self), 
looking for His agenda!  

Simple Don'ts and a Do! 
 
I realize to some this may seem extreme but, nevertheless, close to the 
truth. There are a lot of things that can interfere with walking into Jesus for 



a meeting, especially when it comes to corporate. Because of this I was 
thinking that all of this was impossible on a continuing basis. I was in a 
prayer meeting when the Lord said to me, "If something goes wrong or 
trails off the correct path, don't make a big deal out of it, just bring it back 
on course." This is a "Do." 

As I said, I have been around a king and we are talking about meeting with 
the King of Kings. During this window of time, I spoke to the group about 
coming to the meeting with eyes set on really seeing the King. I can tell 
you that if we were really going to have an audience with a king, and es-
pecially the King of Kings, we would be focused early in the day on what 
was about to happen. We would have our mind on being dressed properly 
but not to bring attention to ourself. There is a message in this fact as 
clothing depicts our acts symbolically, and we should bring no attention to 
ourself or anyone else. When we enter a king's court room we are cen-
tered on the king.  

At that time we met in a barn and if we knew the King of Kings was in the 
barn (physically), we would not be talking in the parking lot with our 
neighbors about what was happening at work or what color dress they had 
on, etc. There is no way we can do this before a meeting and be focused 
on entering into Jesus when we enter the meeting room or building. The 
idea of Jesus really being there in a different way in these last days can be 
hard to get a hold of.  

On Take His Heart's site it is revealed that Jesus is here at/on earth in a 
different way than He has been in the past. After the Holy Spirit revealed 
this to us through the White Horse scenes, Jesus has been talking to us 
differently, as if He is personally here in our meetings; and it is not just like 
letting the Holy Spirit move in meetings. Jesus being here differently is 
evidenced through a word through another ministry not connected to us. 
Here is a portion of that word: 

I will now reveal that which has been hidden, but I have not come to reveal 
only sin that has been hidden; I have come to reveal the hidden mysteries 
of the last days, says the Lord. .... 
 
So you see, Jesus is revealing in the world that He is here in a different 
way. He is here in our meetings and how we enter into the meeting, our 
attitude and our thought life affects the meeting. Little things are important 
and how to let Jesus be the head of meetings is a learned thing.  

Behind the Lord's Heart 
 

I'm so glad that God gives us pictures so we can get a hold of what He 
wants us to understand. Meetings are important, and corporations and 
kingdoms could not exist or function correctly if there were not meetings of 
some kind. The same holds true in the Kingdom of God in the earth.  

As God dealt with me many times about meetings, I saw why. They had to 
be conducted in a way that let Jesus be the head. With the new bounda-
ries He was giving I was wondering where it was really going and what's 
so important about meetings and why does holiness enter so much into 
the equation. (Not man's idea of holiness but God's idea of Holiness.) It 
was around this time that the Lord was dealing with us about holiness; that 
He is Holy, which is something we know and have known.  



I was headed towards a meeting when I was just thinking, "What in the 
world is so important about meetings and all these fine lines; why is this 
going on and on?" 

I suddenly had a vision and I was inside the Lord looking at the back side 
of His heart. His body was way bigger than mine and His heart was right in 
front of my nose. The Lord said, "I have not had a woman I could love on!" 
Shaken, I instantly thought, "My Lord, He has never had a woman He 
could adore since the beginning of time! Israel was never the Spotless 
Bride and neither was the early Church." 

I emerged from the vision with a boundless desire to have meetings ac-
ceptable to the Lord. I understood that the Bride is a functioning group of 
people flowing together, letting the Lord be the head. The thing that both-
ered me now was the fact that I could not make this happen. It takes a 
yielded group, both to the Lord and to each other, each functioning in their 
proper place and all without their own agenda. 

I understood that the Lord had used a phrase that I had used in my 
younger years with my wife so I would understand what He was saying. 
This phrase meant things as simple as just holding her hand, "loving on 
her."  

We must understand that it is in a meeting the bride can be manifest as a 
single body, whether she be a harlot or a spotless bride. The Lord will not 
love on a harlot like He will a Spotless Bride. He can do so much more 
because the Spotless Bride lets Him be the head of the meetings or, better 
put, lets Him take His position in the Body of Christ. In this experience the 
Lord was simply revealing to me how important meetings are when you 
cross over into His Kingdom, striving to become spotless in Him. 
 
Guidance for coming out! 

Index for Narrow Path 
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At this point I can‟t copy anything. I just go on 

translating and make a space in the text were a 

picture is to be inserted. 
 

 

Toen was ik op een hoogte dat ik ingang 

Van de brug kon zien. Ik zag dat het beton 

 nieuw was en van een zeer goede kwaliteit.  

 De brugleuningen van de smalle  

weg  over de brug waren bol aan de bovenkant 

om vast te houden. Bovenop de leuning was  

een stalen strip verzonken in het beton. 

 Hierdoor was het makkelijk om je hand op 

 te leggen .als je dat wou. Deze brug was gebouwd om een persoon tegelijk over heen te laten 

gaan, maar ik wist dat het mogelijk was om een groep achterelkaar in een rij er over te laten 

lopen. Een gemeenschappelijk iets is mogelijk! De vloer en leuningen waren in een perfecte 

verhouding om over de brug te lopen. Er was iets moois aan de constructie en vorm die ik niet 

anders kan beschrijven als dat het doel er zijn vreemde schoonheid aan gaf.  

 

 

                    Het is een brug om  “over te steken” 

 
 “Oversteken heeft te maken met het “Oversteken “naar Gods Koninkrijk en het heeft zeker te 

maken met het Huwelijk van het Lam, eenvoudigweg omdat God het invoegde in de informa-

tie over het Huwelijk van het Lam. 

 

Opnieuw legde ik het artikel neer en vroeg aan God of het zo af was.  De Heer gaf me een 

visioen en liet me zien dat ik terug moest naar wat ik al geschreven had en het moest her-

schrijven, dat ik meer zaad nodig had. Ik wist dat het zaad van God moest komen in de toe-

komst! Er zal meer komen betreffende “Oversteken”. 

 

 

Sla het in de Deurpost 

Zodat het tot Leven komt! 

 
Samenkomst gehouden  op 19 december 2004 

 

In deze tijd deelde ik het artikel met de groep hier bij Take His Heart en meer scènes die God 

mij gegeven had. Een  scène  waarin ik bezig was, steeds opnieuw, deze informatie  in de 



deurpost te timmeren (vastmaken) zodat het tot leven zou komen. Dit was niet moeilijk te 

begrijpen omdat de reden dat God de Israëlieten het aan hun deurpost liet bevestigen was dat 

ze het nodig hadden elke dag te zien en het daardoor niet zouden vergeten Wij houden infor-

matie niet lang vast in ons geheugen het is soms in enkele dagen verdwenen uit onze gedach-

ten.  Ik realiseerde me dat we hier als groep bezig waren weer te vervallen in onze oude ma-

nieren  en niet geconcentreerd waren op Jezus wanneer we samenkomst hielden. Ik begreep 

wat God gezegd had  wat Hij gezegd in een eerdere samenkomst op 12  december 2004. Door 

onze wachter hadden we enkele woorden gekregen: - “gemeenschappelijk”Wis het oude” 

”Doordringen” -  “Mijn woord” ”Perfectie” and “Eer MIJ”.  

 

Natuurlijk Prezen we Hem maar we begrepen niet wat we  moesten wissen wat oud was 

Weet u we hadden niet oude manieren waarop we gemeenschappelijk samenkomsten hielden 

gewist. De oude bekende manier kroop weer langzaam terug in de samenkomsten ( Als je iets 

totaal wist komt het niet terug) We moesten doordrongen van Gods Woord raken over het in 

Hem wandelen in de samenkomsten en dat heeft met perfectie te maken. 

 

Terwijl we dit samen bespraken herinnerde ik iedereen eraan dat God ons frequent gezegd 

had dat we moesten luisteren. Ik dacht dat omdat God zovaak tegen ons gesproken had over 

samenkomsten tijdens dit “specifieke tijdsvak” dat Hij tegen ons zei dat we moesten luisteren 

wanneer we bij Hem binnenkwamen. Met andere woorden “Hier ben ik Heer,Ik heb geen 

agenda. Ik wacht op instructies. Ik verlang ernaar te horen wat U te zeggen hebt. U bent mijn 

Koning, ik ben uw nauwe medewerker.” 

 

Ik realiseer me dat God me hielp  om deze informatie in mensen hun gedachten te stampen 

door me meer en meer visioenen te geven terwijl ik dit artikel schreef. Het gaat over samen-

komsten leiden die God behagen. Ik zal nog een visioen met u delen zodat u het begrijpt wan-

neer ik u Gods uitleg geef. Het visioen: 

 

Ik keek naar een gedeelte van  

een tapijt dat opgerold werd 

 tot een dikte van een basketbal.  

(of groter). Terwijl dit gebeurde 

 veranderde het tapijt in materiaal  

dat leek op klittenband, het veranderde  

ook van kleur van bruin naar zwart. Toen keek ik naar twee zwarte ballen die naast elkaar in 

de lucht zweefden. Ik zag enkele vellen papier (8-10) gewoon papier die geplaatst werden in 

het materiaal. Het papier krulde of vouwde niet en viel op een natuurlijk manier neer.  Deze 

papieren werden aan hun einde over de hele ballen geplaatst en staken recht uit. Beide ballen 

en papieren schenen identiek. Mij werd gezegd, “Laat ze niet uit het kantoor “ 

 

Deze scène sloeg nergens op voor mijn gevoel en ik vroeg me af of ik iets in dit artikel had 

gezet wat ik niet had moeten doen.. Ik vertelde de scène en vroeg de mensen om te bidden 

omdat ik niets wilde schrijven wat niet moest. 

 

Terwijl we dit bespraken stelde ik de volgende vraag. Is het hele systeem voor een samen-

komst (alles wat God ons geleerd heeft) inclusief het concept van Jezus binnengaan, voor de 

leiders van de kerk of voor het hele kerkelijk lichaam (inclusief kinderen)? 

Ik vond het raar om deze informatie te verspreiden zonder antwoord te hebben op die vraag. 

 Het werd me duidelijk dat kerkleiders dit moeten weten zodat ze niet hoereren tegen de Heer. 

 



Op 20 december 2004, had ik nog een gouden visioen. Ik keek naar een erg rijke man die hui-

zen (flats) bouwde. Deze man wees ergens naar en zei dan, “Ik wil hier een huis bouwen!” 

Hoe het terrein eruit zag maakte geen verschil omdat hij zo onnoemelijk rijk was. Toen keek 

ik naar het meest moeilijke terrein ter wereld om een huis op te bouwen.  

 

 

 

Het was een geheel gekleurd beeld van een 

rotsig gebied met rotsen van zo‟n 24 – 30 cm  

breed met ruimtes ertussen van ongeveer 25 cm. 

Men moest voorzichtig zijn wilde men daar  

staan omdat het hele gebied er zo uitzag. 

Ik zag de rijke man zijn vinger uitsteken naar 

dit gebied en hij zei:” Ik wil hier een huis bouwen” 

Onmiddellijk zag ik een loodgieter een pijp  

door de rotsen aanbrengen. En werd met het  

huis begonnen. Toen veranderde het beeld in het  

huis wat af was en ik stond erin. Ik keek naar de  

erg grote familie van de rijke man. Ik deed nog  

eens extra mijn best om te zien wie ze waren.  Het warenoude mensen tot en met baby‟s zo 

groot dat ze rechtop op je schoot kunnen zitten  Het visioen hield op. 

 

Ik wist dat God deze informatie over Zijn samenkomsten gegeven had voor de hele kerk. Een 

huis staat voor wat we geloven en doen in het leven. Dit was een “gouden huis”. Met 

“rijk”(goud) werd verwezen naar “kennis en inzicht”, een gouden huis kan overal ter wereld 

gebouwd worden volgens Gods wil – zelfs op de moeilijkste plaatsen. Zonder de rijkdom 

(kennis en inzicht) kan het niet gedaan worden. God heeft ons de kennis en het inzicht gege-

ven door de „dingen van de Heilige Geest”. De redend at de loodgieter het eerst verschijnt 

heeft te maken met “buizen” Buizen vervoeren de nodige informatie. Ik ben via dit artikel 

bezig met de “buizen”. 

 

Nadat ik wakker werd uit deze scène, gaf de Heer me de uitleg van de twee zwarte ballen 

hangend in de lucht. Het bruine  tapijt dat in zwart ballen veranderde met witte papieren die 

erin gebracht werden vertegenwoordigen dat waar we in wandelen – het correcte aardse wan-

delen wordt zwart en wit. (er was mij al getoond dat de voorkant van dit artikel kleurrijk was 

[de gouden samenkomst informatie] , maar het veranderd in zwart en wit. De informatie is 

zwart en wit over hoe een samenkomst te hebben.) Dat het papier stijf bleef betekend dat de 

informatie op elk papier op zichzelf staat. De Twee ballen vertegenwoordigen de Nieuwe 

Hemel en de Nieuwe Aarde zoals op deze site te zien is. De papieren en de ballen  die gelijk 

zijn, corresponderen met een bal dat de Hemel en een bal dat de aarde voorstelt en wij bidden, 

“Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”( Het patroon met betrekking tot Gods konink-

rijk dat gevestigd moet worden op de aarde). 

 

Toen ik in de Hemel was waren daar samenkomsten aan de gang en God was de verantwoor-

delijke. Ik kan je garanderen dat zij wisten wat het doel van ieder samenkomst was en Gods 

agenda voor ze. Gods volk hebben gebeden dat Gods wil gedaan wordt op aarde zoals in de 

Hemel, kunnen wij het aan te veranderen? Het vraagt inzet om onszelf op te trekken naar de 

ingang van die brug om “over te steken” kunnen we die inspanning opbrengen? 

 

Waarom zei God tegen mij. “Laat ze niet uit het kantoor? ”  Hij zei mij nooit deze informatie 



los te maken van de bediening van profeet of apostel; (bediening is in het Engels hetzelfde 

woord als kantoor)  dat ik verantwoordelijk ben om deze informatie  te blijven  slaan in de 

deurposten van mensen hun huizen (geloofsovertuiging) zodat Jezus waarlijk het hoofd van 

Zijn kerk wordt, als Echtgenoot en Koning. 

 

 

 

God heeft dit visioen gegeven om te helpen deze informatie op de deurposten te slaan zodat 

we het nooit vergeten. Onze samenkomsten moeten welbehaaglijk voor de “Koning der Ko-

ningen” zijn om intiem met  het Lam van God te worden. Intimiteit is een voorwaarde om een 

goed werkend huwelijk te hebben. 

 

Om iedereen te bemoedigen wil ik zeggen dat dit allemaal wat overweldigend is, maar ik kan 

je verzekeren dat het eenvoudig is als je begrijpt waarom. Het is eenvoudig om los te komen 

van ons vlees (zelf) in een samenkomst. Hier nog een visioen die in hetzelfde tijdvak gegeven 

is: De vrouw die het olievat en de rechtszaal zag ook een persoon die uit het water in een boot 

klimt. De persoon ging zitten op een witte zitting achter in de boot, er was geen motor. De 

boot was wit met blauw met wat gelakt hout voorop. Zij had dit gezicht niet in de samen-

komst gedeeld, omdat ,zo zei ze, het gruwelijk was. Ze zei dat die persoon bloederig was, 

alsof zijn hele vel eraf was getrokken. Ik zei haar dat de kleuren van de boot goed waren, in-

clusief de witte zitting en dat al het vel van de persoon afgetrokken was waarschijnlijk bete-

kende  totaal zonder vlees of “zelf”. Boten en schepen vertegenwoordigen de kerk en deze 

boot kon een samenkomst betekenen die overeenkomt  met wat God ons leert. De inspanning 

die hier nodig is om in de boot te klimmen is dezelfde als die van onze kant bij de “oversteek” 

brug scène. Wij moeten de inspanning leveren. God zal dat niet voor ons doen. Er was geen 

motor of roer aan deze boot. Dat betekend dat God de samenkomst (de boot) kan leiden waar-

heen Hij verkiest door de Heilige Geest in plaats van dat wij het in onze richting sturen (door 

het vlees). 

 

Ik ben in de natuurlijke wereld in de buurt van een echte koning geweest en ik kan je zeggen 

dat daar niet naar toe gaat zoals bij een gewoon persoon. Wij moeten eenvoudig onze Koning 

der Koningen tegemoet gaan op Zijn voorwaarden en Zijn agenda nakomen voor dat tijdvak. 

Wij moeten in Hem wandelen zoals hij verlangd (vleesloos – zonder zelf) zoekend naar Zijn 

agenda! 

 

 

WAT JE  EENVOUDIG  WEL EN NIET MOET DOEN 

 
Ik realiseer me dat voor sommigen dit extreem lijkt, maar niet te min dicht bij de waarheid . 

Er zijn veel dingen die kunnen storen wanneer we Jezus binnengaan voor een samenkomst, 

speciaal wanneer het gaat om dat gemeenschappelijk doen.  Hierdoor dacht ik ook dat het 

onmogelijk was dit op een blijvende basis te doen.  Ik was in een gebedssamenkomst toen de 

Heer tegen me zei: “Als iets verkeerd gaat of van de rails loopt maak er dan niet een groot 

probleem van, maar breng het weer op koers” Dit is een “Doen” 

 

 

Zoals ik al zei ben ik bij  een koning geweest en we spreken hier nu over een samen ko-

men  met de Koning der Koningen  In deze periode (tijdsvak) sprak ik in de groep  

over  het komen naar de samenkomst met ogen die werkelijk gericht zijn op de Koning. 



Ik kan je vertellen dat wanneer we werkelijk een audiëntie met een koning, en speciaal met de 

Koning der Koningen, zouden hebben dat we dan ‟s morgens vroeg al met onze gedachten  

bezig zouden zijn met wat er zou gaan gebeuren.  

 

 

 

 

We zouden ons gepast kleden zonder de aandacht op onszelf te vestigen. Hier zit een bood-

schap in want symbolisch  weerspiegeld kleding onze daden, en we zouden geen aandacht op 

onszelf of iemand anders moeten vestigen. Wanneer we de rechtszaal van een koning binnen-

gaan zijn we gericht op de koning. 

 

In die tijd kwamen wij samen in een schuur en als we wisten dat de Koning der Koningen in 

de schuur was (lichamelijk), zouden we niet spreken op de parkeerplaats met onze buurman 

over wat er op het werk gebeurd was of  welke kleur jurk ze droegen. Op geen enkele manier 

kunnen we ons dan zo gedragen voor een samenkomst en gericht zijn op het  binnengaan van 

Jezus als we de samenkomstzaal binnenkomen. Het idee dat Jezus daar op een andere manier 

is, in deze laatste dagen, kan moeilijk zijn om te vatten. 

 

Op de site van Take His Heart wordt verteld dat Jezus hier op aarde is op een andere manier 

dan Hij in het verleden was. Nadat de Heilige Geest dit ons onthuld had door de Witte Paard 

visioenen, Heeft Jezus op een andere manier tot ons gesproken, alsof Hij persoonlijk aanwe-

zig was in onze samenkomsten; en het is niet hetzelfde als de Heilige Geest aan het werk zien 

in een samenkomst. Dat Jezus hier is, is op een andere manier bewezen door een  

Bediening die niet met ons verbonden is. Hier een stukje van het woord: 

 

Ik zal nu onthullen dat wat verborgen is geweest, maar Ik ben niet gekomen om alleen ver-

borgen zonden te onthullen; Ik ben gekomen om de verborgen geheimen van de laatste dagen 

te onthullen, zegt de Heer, … 

 

Zoals je ziet,  Jezus zegt tegen de wereld dat Hij hier op een andere manier is. Hij is hier in 

onze samenkomsten en hoe wij in een samenkomst binnenkomen , onze houding en ons ge-

dachteleven,  beïnvloed de samenkomst. Kleine dingen zijn belangrijk en hoe wij Jezus de 

leiding van de samenkomst geven is iets dat we moeten leren. 

 

Achter Het Hart Van God 

 

Ik ben zo blij dat God ons beelden geeft zodat we kunnen vatten wat Hij ons wil laten begrij-

pen. Samenkomsten zijn belangrijk, en corporaties en koninkrijken zouden niet kunnen be-

staan als er op een of andere manier geen samenkomsten waren . 

Hetzelfde geld voor Gods koninkrijk hier op aarde. 

 

Doordat God of veel manieren  bezig is geweest over samenkomsten, zag ik  waarom de sa-

menkomsten zo gehouden moeten worden zodat Jezus de Leider is. ( in de bijbel wordt dit 

vertaald met Hoofd). Met de nieuwe grenzen die Hij gaf vroeg ik me af waar het op uit zou 

lopen  en wat er nu zo belangrijk is aan samenkomsten en waarom komt heiligheid zo vaak 

voor in de correcties. (Niet de mensen hun idee van heiligheid maar die van God) rond deze 

tijd sprak God tegen ons over heiligheid; dat Hij Heilig is, iets wat we weten en geweten heb-

ben. 

 



Ik was op weg naar een samenkomst toen ik dacht, “Wat ter wereld is nu zo belangrijk aan 

samenkomsten en al die kleine regeltjes; waarom gaat dit maar door en door?” 

 

Opeens kreeg ik een visioen en ik was in de Heer en keek naar de achterkant van Zijn hart. 

Zijn lichaam was groter dan dat van mij en Zijn hart was precies voor mijn neus. De Heer zei,  

 

 

“Ik heb geen vrouw gehad die Ik mijn liefde kon tonen!” Geschokt, dacht ik direct, “Mijn 

Heer, Hij heeft nooit een vrouw gehad die Hij kon aanbidden (adoreren) sinds het begin der 

tijden! Israël was nooit de vlekkeloze bruid noch was de eerste kerk dat.” 

 

Ik kwam uit dat visioen met een hartstochtelijk verlangen samenkomsten te hebben die voor 

de Heer acceptabel waren. Ik  begreep dat de Bruid een doelmatige groep mensen was die 

samenvloeiden, en toelieten dat de Heer de Leider was. Wat me nu dwars zat was dat ik dat 

niet tot stand kon brengen. Er is een toegewijde groep voor nodig, zowel aan de Heer als aan 

elkaar. Elk op de juiste plaats functionerend  allemaal zonder eigen agenda. 

 

Ik begreep dat de Heer een zin had gebruikt die ik in mijn jonge jaren had gebruikt voor mijn 

vrouw zodat ik zou begrijpen wat Hij zei. Deze zin betekend zoveel als simpelweg haar hand 

vast houden, “liefde tonen” 

 

We moeten inzien in een samenkomst blijkt dat de bruid een apart lichaam is, of dat ze een 

hoer of een bruid is. De Heer zal geen liefde tonen aan een hoer zoals Hij dat doet aan de 

Vlekkeloze Bruid. Hij kan zoveel meer doen omdat de Vlekkeloze Bruid Hem als Leider van 

haar samenkomsten aanvaard, of beter gezegd, Hem zijn positie laten innemen in het Lichaam 

van Christus. Met deze ervaring maakte te Heer me duidelijk hoe belangrijk samenkomsten  

zijn wanneer we over steken naar Zijn Koninkrijk, ernaar strevend vlekkeloos in Hem te wor-

den. 

 

 

 

 


