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Een van de visioenen voor dit “Berg Sion” artikel (07-10-2006) maakte bekend dat fundamentalisten het tegenovergestelde 
doen van wat ze zouden moeten doen. Dat herinnerde mij aan dat de Heilige Geest ons hier bij “Take His Heart” bekend 
maakte dat we iets achterstevoren deden wanneer we baden voor iemand die kanker had. Het houdt verband met dat de Heer 
gezegd had “Heb je niet gehoord van het combineren van genezing en de wet?” De Heer combineerde genezing en de wet, en 
als wij gelijk de Heer willen zijn moeten wij leren dit ook te doen. De fundamentalisten die ik ken, die de Heer gebruikte in het 
artikel over de “Berg Sion” zijn in wezen niet anders in handelen dan wij waren toen de Heer ons zei dat we iets 
tegenovergesteld deden van wat we moesten doen, met betrekking tot genezing. We zouden de persoon moeten hebben 
onderwijzen gegeven, hoe in het verbond met de Heer te komen. Dan zouden we niet eens hoeven te hebben bidden tegen 
kanker wat hun betreft. Dus dit is zeker een ding die de fundamentalisten achterstevoren doen, zoals wij deden. Het volledige 
verslag hiervan kun je vinden bij “De zilveren man”  Silver Man section artikel van het Tienden gedeelte beginnend op pagina 
74,en van deze site “Take His Heart”. 

 

Jaren geleden toen de Heer begon me te onderwijzen over het verbond, kwam ik op het punt dat ik de Heer zei dat als het niet 
was om het eeuwige leven in het nieuwe verbond, ik liever onder het oude verbond met Hem de verslinder berispt had. Liever 
dan dat ik het moest doen in het nieuwe verbond. Ik wist dat de Heer de hele tijd wist wat de vijand deed en ik niet. De Heer gaf 
geen antwoord. 

 

Deze manier van denken kwam uit mijn eigen verkeerde gedachtepatroon wat verbond betreft en het oude dat voorbij gaat. Ik 
heb geleerd dat de fundamentele principes en de beloftes in vorige verbonden overgedragen worden naar nieuwe verbonden, 
als God voortgaat door de tijd.  

Gods hele woord, al Zijn verbonds principes staan nog steeds overeind. Ik heb al verteld, met Bijbels bewijs, dat de wet van 
offeren nog steeds telt. Laat ons kijken naar vroege verbond en wat God zei. 

 

Genesis 9:11-17 

En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen 
vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen 
ulieden, en tussen alle levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot 
een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als Ik wolken over de aarde brenge, dat deze 
boog zal gezien worden in de wolken;Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle 
levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de 
wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van 
alle vlees, dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en 
tussen alle vlees, dat op de aarde is. 

Dit verbond is nog steeds van kracht. Het staat en is niet voorbijgegaan. Tot op de dag van vandaag zien we nog steeds de 
regenboog in de wolken. Dit verbond en zijn voordelen zijn een deel van het Frame van de aarde, nog steeds beschreven in 
Sion net als de inzettingen, Gods wet, en de voordelen van het er acht op slaan zijn nog steeds in Sion beschreven. 

Denk eraan, ik spreek over het wandelen in rechtvaardigheid van de wet door liefde, zoals Jezus deed, gehoorzamen aan de 
Heilige geest, niet zoals de Joden deden, wandelend naar de letter. Als we kijken naar wat Jezus hier op aarde deed, zien we in 
Zijn daden de liefde van God tot uiting komen en tegelijkertijd  de rechtvaardigheid van de wet vervuld worden. Het is zeker dat 
we in de komende “Openbaarwording van de Zonen Gods” dezelfde totale vervulling van de wet zullen zien, want hoe zouden 
ze anders de werkelijke “Openbaarwording van de Zonen Gods” zijn. Jezus gaf Zijn leven op voor Zijn Vader en voor ons! Het 
basis beeld wat hangt om veel fundamentalistische /charismatische christenen vandaag de dag is: “Wat kan God voor mij 
doen?” Dit is totaal het tegenovergestelde van wat Jezus deed! Motivatie is erg belangrijk. God was jaren met ons bezig 
aangaande onze verkeerde motivaties. Zullen jouw motivaties stand houden voor God? 

Een woordenboek vertaling van het woord tegenovergesteld is: extreem anders, tegenstrijdig, tegenover, afkerig, tegenwerkend 
(Webster 1913). 

Het is de tijd dat de Vlekkeloze Bruid zichtbaar wordt op aarde. In het artikel over “Trein Symboliek”  train symbolism zien we wat 
God bekend maakt: Als de kerk van de wereld zich zet tegenover de trein van de Vlekkeloze Bruid, zullen haar eigen fundament 
en bediening vernietigd worden. Zet de fundamentalistische kerk zich tegenover, of is ze in strijd, of in tegenspraak met Gods 
gesproken woord? 

http://www.takehisheart.com/wayofthelordluke12matthew9.htm
http://www.takehisheart.com/wayofthelordluke12matthew9.htm
http://www.takehisheart.com/trainspiritrealm.htm


Jeremia 31:33 

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Voor het grootste gedeelte zijn veel van de gelovigen en kerkleiders opgekomen tegen, of hebben zich verzet, tegen het idee 
dat God Zijn wetten en instellingen in onze harten schrijft. Bijvoorbeeld kortgeleden hoorde ik een prediker zeggen; “Kom niet 
onder invloed van weticisme, het zet je onder druk.” Dit is enigszins waar. Maar kijk eens naar een gewoon kruispunt met 
verkeerslichten. De onzichtbare wetten op dat kruispunt beschermt mensen tegen ongelukken en zelfs tegen de dood. Wanneer 
je dat kruispunt nadert en het licht springt op rood, onder hoeveel druk sta je om te stoppen voor dat licht? Als je een ervaren 
chauffeur bent sta je onder geen of bijna geen druk omdat je weet dat de verkeersregels je beschermen. Je voelt geen druk 
omdat stoppen het juiste ding is om te doen. Je bent eraan gewend en het is een gewoonte geworden. Hetzelfde geld voor 
Gods onzichtbare wetten en instellingen. Ze beschermen je en de Bijbel zegt dat ze je leven geven, wanneer je ze wilt 
gehoorzamen. 

In de “Complete Joodse Bijbel” door David Stern pg 686., “inzettingen van het leven” is eigenlijk vertaald met: “wetten die leven 
geven”. Dus door “inzettingen van het leven” in het volgende Schriftgedeelte te veranderen lezen we: 

Ezechiël 33:15Geeft de goddeloze het pand terug, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de wetten die leven geven, zodat hij 
geen onrecht doet; hij zal zeker leven hij zal niet sterven. 

In vergelijking met Gods wetten, beschermen de wetten van een kruispunt jou en geven je leven. Hetzelfde geld voor “druk om 
te gehoorzamen.” Als je eenmaal Gods onzichtbare wetten begrijpt, waarom ze er 
zijn, en er vanuit handelt, gaat de druk om te gehoorzamen weg en worden ze 
hopelijk een gewoonte. Jaren geleden maakte de Heer me duidelijk dat de 
prediking van liefde, genade en veroordeling totaal uit balans zijn. Veroordeling 
heeft te maken met Gods wetten, Zijn inzettingen, Zijn Woord. Dus kunnen we ons 
de prediker voorstellen die zegt: “Kom niet onder invloed van weticisme, het zet je 
onder druk” wanneer hij luid roepend “Genade, genade, genade, ik wil geen enkele 
druk” over een kruispunt rijdt. Je begrijpt wat er gebeurt.  

Ik heb veel christenen horen zeggen: “Kom niet onder de wet.” Wat ze niet 
begrijpen is dat ze onder de wet komen wanneer ze de wet overtreden, niet door 
hem te gehoorzamen. Vraag iedereen in de gevangenis maar wanneer ze onder de 
wet kwamen. Als deze mensen hun eigen woorden of uitleggingen over wat de 
Bijbel zegt over de wet navolgen, ze komen in moeilijkheden wat betreft de wet van 
geloof. 

 

Romeinen 3:27 
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. 

Dus als ze de wet des geloofs navolgen, zouden ze volgens hen, onder de wet zijn in plaats van hem te vervullen. 

De Heer schrijft nu Zijn wetten en inzettingen in de harten van diegene die Hem dat toestaan. Hij maakt een kerk gereed, 
vlekkeloos en heilig voor Zichzelf. 

Efeze 5:27 
Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij 
zou heilig zijn en onberispelijk. 

De gemeente moet zich focussen op vlekkeloos worden. Ze kan niet heilig of zonder vlek of rimpel zijn terwijl ze Gods wetten en 
inzettingen overtreden, evenmin als Jezus dat kon. Jezus zei, “de weg is smal die naar het leven leidt.” Het is tijd dat we Gods 
wetten en inzettingen omhelzen door liefde zoals Jezus dat deed! Het is tijd dat fundamentalisten hun houding ten opzichte 
van de wet veranderen! Het is tijd voor de kerk om op de Berg Sion te wandelen. 

7. What's Coming that Fundamentalists Won't Live Through if. . .?  

Wat staat er te gebeuren wat fundamentalisten niet zullen overleven.....? 

 

http://www.takehisheart.com/whatscomingfuture.htm

