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Les 36 Apathie, Verschijning 
29/01/2011 MEETING: PRESENT – Ik BEN, Bob en Cindy – 
BT – Ik ben de  Alpha en de Omega, het begin en het einde en Ik ben alles ertussen 
in. Mijn naam is Jahweh, De God van Abraham en Izaak. Ik heb je geroepen om 
afgescheiden te worden van de wereld; om bij Mij te zijn; om in Mij te wonen en Ik in 
jou. Om dit te laten gebeuren moet je Mijn wegen leren en Mijn geboden 
onderhouden. Steun op Mij niet op je eigen inzicht; Mijn wegen en niet de wegen van 
de mensen. Volg Mijn Geest na stap voor stap.  Met Mij naar de overwinning stijgend 
op de vleugels van een vogel  – de tijd is nu. 
CT - Apathie, Verschijning; Waar over? De wereld heeft apathie tegenover Mij maar 
zoekt in plaats daarvan naar verschijningen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin 
en het einde. Leidt de wereld naar Mij. Ga langzaam of met andere woorden 
geduldig. Dring niet aan. Weest zelfverzekerd en zeker, onwrikbaar maar niet 
opdringerig. Opdringerigheid is van de vijand. Het is een religieuse geest van de 
vijand om mensen weg te sturen; ze van Mij weg te sturen.  
Heb berouw over inactiviteit; doe meer, zelfs lezen is werken en voorbereiden. Wees 
klaar voor hen die ik naar je toestuur. Zorg ervoor dat ik altijd in je hart ben; jouw 
drijfveer; jouw gids; jouw leiding. Blijf voorbereiden. Mijn plannen zijn wettelijke zaken 
van het hart (zoals bruid en bruidegom/huwelijk). Begrijp dit en je bent op weg. Amen 
Defenitie van Verschijning – een ongewoon of onverwachts gezicht; fenomeen; een 
spookachtig figuur; de handeling van zichtbaar worden, uiterlijk 
 
Ik ben de Alpha en de Omega 
 
De Heer zegt ons dat Hij de Alpha en de Omega is, het begin en het eind. Hij gaat 
door in het boek Openbaring met te zeggen; “Die is, en Die was, en Die komen zal, 
de Almachtige.”  Een stukje verder in Opb. 1:17 verzekerd Hij ons door te zeggen;  
“Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste.” En wie kan ooit Johannes 1:1-5 
vergeten; In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord 
was God.2 Dit was in den beginne bij God.3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, 
en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.4 In Hetzelve was het 
Leven, en het Leven was het Licht der mensen.5 En het Licht schijnt in de duisternis, 
en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.  
 
Ik heb je geroepen om afgescheiden te worden van de wereld 
 
De Heer heeft zichzelf aan ons geïdentificeerd. Hij zegt ons in de Bijbel dat we Hem 
zouden moeten kennen door het wonder van Zijn schepping. Echter, zelfs de 
majesteit van Zijn schepping is voor sommige mensen niet genoeg. En dan is er nog 
een ander deel van de mensheid die geloven, maar onverschillig zijn. Zoals 
hierboven gezegd Hij zegt ons De wereld heeft apathie tegenover Mij maar zoekt in 
plaats daarvan naar verschijningen; spookfiguren van geen werkelijke waarde. Maar 
ik zeg: Kom op mensen Hij is de Koning van het Universum en Hij roept u. Hij vraagt 
van u om anders te zijn dan de wereld. Hij wil dat u Hem beter leert kennen. Hij wil 
dat u Zijn manieren van dingen doen leert, want Zijn wegen/manieren zijn de beste 
manieren. Hebreeën 13:8-9a Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der 
eeuwigheid 9 Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want 
het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, en onze Heer Jezus citeert 
Jesaja in Mattheusw 15: 8-9  
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“ Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt 
zich verre van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van 
mensen zijn.” Hij zei ons door onze samenkomst op de 29 e; Steun op Mij niet op je 
eigen inzicht; Mijn wegen en niet de wegen van de mensen.  
 
Leidt de wereld naar Mij 
 
De Heer zei tegen ons Leidt de wereld naar Mij. Bevestiging van dat woord kan 
worden gevonden in Mattheus 28:18-20 waar Hij ons de grote Opdracht geeft: 
 
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:” Mij is gegeven alle macht in 
hemel en op aarde.19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in 
den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen 
onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.20 En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen 
tot de voleinding der wereld. Amen.  
 
Het is een religieuse geest 
 
De Heer wil dat we mensen naar Hem leidne maar Hij wil dat we dit doen in een 
goede geest. In onze samenkomst op de 29 e zei de Heer Dring niet aan. Weest 
zelfverzekerd en zeker, onwrikbaar maar niet opdringerig. Opdringerigheid is van de 
vijand. Het is een religieuse geest van de vijand om mensen weg te sturen; ze van 
Mij weg te sturen. We kunnen over de geesten leren op de THH website http:// 
www.takehisheart.com/religiousspiritpythonsatan.htm 
Heb je ooit iets gedaan, wensend dat je het niet gedaan had, en je dan afvragend 
waaro je gedwongen was om het te doen? Is er iets wat je terughoud, iets wat je 
niet helemaal kunt pakken, en het lijkt dat je de overwinning niet kunt pakken? 
 
II Timotheus 2:26  
 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij 
gevangen waren tot zijn wil.  
 
Zodra de duivel een opening heeft , brengt hij een koord (deur)aan rond de ziel. 
Hij en zijn geesten kunnen dan doen en laten wat ze willen, zonodig zelfs 
volledig controleren. We moeten onderscheid maken tussen wanneer de geest 
van python werkt en wanneer de Heilige Geest werkt. 
Ook van de  THH website: 
http://www.takehisheart.com/satanpythonreligious.htm#book 
 

Wat! Een religieuse Geest? 
 

Ik noemde het “Kattengejank.” Het was een langgerekt, "oh-h Heer" dit en "oh-h 
Heer” dat, soort van loven in een andere intonatie die maar door gaat van de hak 
op de tak. Dit gebeurde in onze gebedssamenkomsten. Op een avond, terwijl we 
allemaal baden en tot de Heer spraken, begon een man, hij was voorganger, met dit 
soort gebed wat ik omschreef als “kattengejank”. Hij stond nog steeds en bad toen 
de rest van ons klaar leek te zijn. 
Ik was gaan zitten en was begonnen tegen de Heer te spreken over wat Hij  wilde dat 
we vervolgens zouden doen. Toen hoorde ik wat deze man bad. Hij had het over 
zijn Christelijke achtergrond en dat zijn fundament goed was.  



3 
 

 
Maar doorgaande: hij zei dat er misschien een paar onbelangrijke dingen verkeerd 
waren, ,aar de H-Heer had hem vastgehouden. En hij ging door met "Oh-h Heer" dit 
en "Oh-h Heer" dat. 
 
Ik had me al een tijdje verbaasd over dit “maar doorgaan” en ik werd moe van de 
intonatie. Ik dacht, "Er is een manier om erachter te komen of ik gelijk heb over wat 
er gebeurt." Ik vroeg me af hoe verder te gaan omdat ik wist dat als ik fout zat over 
dat het een geest was, het een probleem binnen de groep kon veroorzaken. Ik keek 
naar de man en sprak tegen de geest, maar niet hoorbaar voor de man of iemand 
anders. Ik zei, "Jij vuile religieuse geest, ik beveel  je om uit hem te komen in de 
naam van Jezus.” Hij stopte snel en ging zitten. Ik dacht,”Nou, ik denk dat daar niets 
moeilijks aan was.” We keken elkaar allemaal verwonderd aan ons afvragend of 
iemand wist wat we vervolgens moesten doen. (Dat was gewoon in deze 
gebedssamenkomsten) Plotseling stond de vrouw van de voorganger op en begon 
hem te bedienen. Toen ze dat deed, begonnen we opneiuw te bidden omdat we 
wisten dat de Heer iets deed. Toen ze stopte met de bediening aan hem, vertelde de 
voorganger wat er gebeurd was. 
  
Hij zei dat hij "zichzelf" gezien had staande voor zichzelf. Hij zei dat de Heer hem 
zei dat Hij hem van een vertrouwde geest bevrijde. (Ik had tegen een “religieuse 
geest” gesproken.) 
 
Laten we onreine geesten kwijtraken en de Heilige Geest toestaan door ons te 
spreken, leer om je gedachten onder controle te houden (want ze zijn niet allemaal 
van jezelf) en bedenk dat God ons leert door ons gehoorzamen aan de dingen van 
de Geest of door vergelijken van geestelijke dingen met geestelijke dingen.  
 
 Weet je nog het laatste deel van de verzen uit Matheus 28 hierboven: you remember 
the last part of the verse from Matthew 28 above was: “ Ik ben met u lieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld.” Dit is een goede boodschap om dicht bij je hart 
te bewaren omdat ja de Heer bij ieder van ons is. De Heer zei: Zorg ervoor dat ik 
altijd in je hart ben; jouw drijfveer; jouw gids; jouw leiding. Hij wil je motiveren. Hij wil 
je stappen leiden Hij wil je leiden om met zelfvertrouwen, nederigheid en liefde te 
spreken; en geduld en Hij wil dat jij altijd toestaat dat de Heilige Geest door je 
spreekt. Uit Markus 13: 11b “zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en 
bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij 
zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest. 
  
Heb berouw over inactiviteit  
 
De heer zei dat er voor elk seizoen een tijd is. Dit is het seizoen van voorbereiding. 
Hij zei ons: Heb berouw over inactiviteit; doe meer, zelfs lezen is werken en 
voorbereiden. Wees klaar voor hen die ik naar je toestuur.  De heer wil je gebruiken, 
ben je klaar?  Blijf voorbereiden. Mijn plannen zijn wettelijke zaken van het hart (zoals 
bruid en bruidegom/huwelijk). Begrijp dit en je bent op weg. Amen.  
Amen 
http://www.takehisheart.com 
 


