Het Nummer 13 | Nummer van Zegeningen en
nummer van Hoop
De vijand van de mensheid weet dat!
Daarom heeft hij er zo hard aan gewerkt om het
Nummer 13 in discredit te brengen

Introductie:

Wij, bij Take His Heart weten dat deze informatie ons bereikte op het moment van een belangrijk punt in de
tijd. God heeft ons door de jaren heen keer op keer gewaarschuwd, dat we moesten vasthouden aan wat
de Heer deed op aarde en wat te maken had met de Vlekkeloze Bruid en de Heuvel die God “de Plaats”
noemt.

De Heer zei dat experts anders zouden beweren, maar dat we vast moesten houden aan alles wat Hij ons
onderwezen had en aan ons gezegd had over De Plaats. De Plaats en alles wat ermee te maken heeft is
“een Belofte” aan ons en aan allen die oprecht de Heer liefhebben met goede motieven, ook al zullen
anderen ervan profiteren. Terwijl je leest zul je ontdekken dat het averechts werkt als je probeert God te
helpen bij het tot stand brengen van een door Hem gedane belofte.
Deze informatie geeft nieuwe inzichten over het belang van het onze handen af houden, toevoegen of
afdoen, van alles was de Heer doet; om enkel met de Heer te wandelen en alleen doen wat Hij aangeeft.
We wensen toch niet hetzelfde te doen wat Abraham gedaan heeft! Abraham handelde in “Eigenliefde.” Het
volgende is het resultaat van wat de Heer behandeld heeft met Stephen. Vergeet niet onder het lezen dat
De Plaats (alsook de Vlekkeloze Bruid) aangesteld is door God, niet mensen!

De Betekenis van Nummer “13”

Door Stephen Gola 8 Januari 2010.
Nummer “13” is niet een ongeluksgetal, zoals de duivel ons heeft doen laten geloven. Maar veel eer, is het
een nummer van grote belofte en zegen. Het nummer “13” is een nummer van zegeningen die God geeft.
We bekijken het verhaal van Abraham eens opnieuw. We weten allemaal dat Abraham geroepen werd door
God om een “Vader van vele Naties” te zijn als ook de “Vader van ons geloof”. God beloofde Abraham dat
hij een kind zou krijgen, en in de geslachtslijn van dat kind zouden koningen en regeerder van “vele naties”
en ook de Messias – “het Zaad die komt” zijn. (zie Genesis 16-17)
Abraham en zijn vrouw Sara, waren kinderloos en oud op het moment dat God hun de Belofte gaf. Door de
vele frustrerende jaren van het kinderloos zijn heen, probeerden ze de zaak op gang te helpen door een
kind te krijgen bij Sara’s slavin, Hagar. Hierdoor werd hun zoon Ismaël geboren.

Jaren later kwam God opnieuw bij Abraham en gaf hem dezelfde Belofte van Zegen. God herhaalde dat de
beloofde zoon door Abrahams eigen vrouw zou worden geboren. Negen maanden later, werd Isaak
geboren. En hier komt het inzicht van het nummer “13” vandaan. Alle onderdelen van de roeping van
Abraham door de Heer en dat hij de Belofte ontving is verpakt in het nummer “13”. Daarom houd het hele
Bijbelverhaal in gedachten onder het verder lezen.
In Genesis 16:16 wordt gezegd dat “Abram

was zes en tachtig jaren oud, toen Hagar Ismael aan

Abram baarde”. Dan in Genesis 17:1; “Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen
de Heere aan Abram.” En herhaalde de Belofte opnieuw - - dat Hij Abraham een zoon zal geven door zijn
vrouw. Ik zal haar zegenen, en Ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. (zie
Genesis 17:1-22)
Op 99 jarige leeftijd kwam Gods Belofte.
Op 86 jarige leeftijd, probeerde Abraham Gods belofte te laten uitkomen.
Daarom, 99 min 86 is 13.
Dit is de “Nummer 13 Belofte”.
De Nummer 13 Belofte is een tweevoudige belofte. Het bevat altijd de mens en God. Het heeft altijd
seizoenen, tijden, omstandigheden waaraan God en mens deelnemen.
Het nummer “13” betekend niet “ongeluk” maar het is een zeer krachtige belofte door God gegeven, dat de
wereld voor altijd zal veranderen. Enkele aspecten van de belofte zijn:

1.
De belofte wordt altijd door God begonnen en is bestemd om de wereld voor altijd te veranderen.
2.
Menselijk gezien, is het onmogelijk om de beloften te ontvangen.
3.
Wat God betreft is het de perfecte tijd om Zijn plan van hoop en verandering te manifesteren.
4.
De nummer 13 belofte, heeft altijd de onderliggende wetenschap in zich dat de mens zelf het niet
tot stand kan brengen.
5.
Het nummer 13 bezit altijd het onderliggende feit, dat God het bepaald heeft, het gezegd heeft, en
het zou gebeuren ongeacht wat de omstandigheden.
6.
Het nummer 13 is het verschil van wat de mens kan doen en wat God kan doen.
7.
Het nummer 13 is het nummer van (nieuw) leven.
8.
Gods nummer (7 samen met het nummer van de mens (6) = 13.
9.
De nummer 13 belofte, heeft altijd de tijd en ruimte tussen wanneer het voor het eerst gegeven
werd en wanneer het tot stand wordt gebracht.
10.
De nummer 13 belofte heeft altijd een periode waarin de mens probeert tot stand te brengen wat
God Hem beloofd heeft.
11.
De nummer 13 belofte heeft ook een periode waarin God Zijn belofte tot stand brengt ongeacht wat
de mens zelf heeft proberen te doen.
12.
De nummer 13 belofte brengt altijd opwinding, hoop en wanhopig uitzien naar de vervulling van de
belofte.
13.
De nummer 13 belofte wordt altijd in tijden van ongunstige omstandigheden gegeven; maar door
de tijd heen, zullen de omstandigheden wijken voor de geboorte van de belofte.
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