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Mijn kennismaking met; 
De manier van Gods gerechtigheid door het Lichaam van Christus 

 
Jaren gelden toen ik ongeveer twintig jaar was, had ik een vriend die Christen was en een harde werker 
voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld hij was mijn 4-H leider toen ik opgroeide. Hij stierf aan kanker op vrij 
jonge leeftijd. Ik kende ook een oude man die over de honderd werd, die een tiran was. Hij was wat ik zou 
willen noemen het tegenovergestelde van mijn Christen vriend, tenminste voor zover het mij betrof, en hij 
leefde ongeveer twee keer zolang. 
In elk geval toen mijn Christen vriend stierf, vroeg ik in alle ernst aan de Heer, “Waarom sterven de goeden 
en blijven de slechten leven?” Ik kreeg geen antwoord en verwachte toen ook geen meer, ik dacht dat het 
een van de mysteries van God was die we geacht werden niet te begrijpen. Dat is wat mij geleerd was om 
te geloven. 
 
Wel, nu weet ik het! Het is zo‟n dertig jaar later, maar nu weet ik voor het grootste deel, waarom de 
goeden sterven en de slechten blijven leven. Een beeld, van het “waarom”, wordt in de volgende bladzijden 
gegeven. Daarin zul je uitgelegd krijgen wat God onderwezen heeft, en ook de verschillende valkuilen, en 
van wat we doen als een gemeenschappelijk kerkelijk lichaam. Terwijl je leest, zul je ontdekken wat de 
verschillen zijn tussen de handelingen van de” Hoer Kerk” en de handelingen van de “Vlekkeloze Kerk” ( De 
Bruid), wat betreft het geven van tienden en offers. Hoererij, bruidschap, tienden geven, vervloekingen, 
en/of bescherming. Enz,termen die genoemd kunnen worden, omdat ze er allemaal mee verweven zijn. 

Je zult zien dat ik spreek over bescherming! Je zult een andere benadering zien van het boek Job en 
waarom het in de Bijbel staat. God sprak tegen me over het boek Job! 

Jezus wandelde in bescherming! Hij had een beschermende haag, en dat was niet omdat Hij God in 
het vlees was. Het is een positie waarin God wil dat Zijn Bruid komt te staan. 

2.De dicipelen wisten hoe ze de rijkdom van de Heer moesten brengen 

  
De Discipelen Wisten hoe ze de Rijkdom van de Heer(Koning) moesten brengen. 

Wij persoonlijk, en als kerk, moeten begrijpen dat we een Koning dienen. Niet alleen een Koning maar de 
“Koning der Koningen.” God gebruikte het beeld van de Koning, en het Koninkrijk van de Koning in de 
Schrift, niet alleen omdat het zo is, maar omdat wij als Christenen het beeld moeten begrijpen wat het ons 
geeft. De discipelen geloofden dat Jezus hun Koning was, de Koning der Koningen waarover geprofeteerd 
was. Stel je voor om die te dienen en bij de Koning der Koningen te horen? Te vertoeven bij een koning is 
iets speciaals, een eerbied, een respect voor de functie die gewoon bestaat, onbelangrijk wie het is. Maar 
dit alleen zo voor hen die de persoon kennen als koning. Ik kan je zeggen, dat wanneer dingen in de 
juiste verhouding staan, je niets doet om de aandacht van de Koning af te leiden, en Zijn vrouw (de 
kerk, de Bruid) behoort dat ook niet te doen. Wanneer je een dienaar bent, een geliefde van de Koning, 
hoe zou je dan Zijn belangen behartigen? Wanneer de Koning jou zei, dat je een auto of geld aan iemand 
moest brengen, wat zou je dan zeggen wanneer je het overhandigde? Je zou zeggen, “De Koning gaf dit 
aan jou” of, “De Koning zei dat ik dit aan je moest geven.” Als je het gewoon gaf, zouden ze denken dat jij 
het gegeven had, in plaats van de Koning. Jezus gaf aldoor aan de armen en wanneer een discipel deze 
rijkdom aan een weduwe een arme, of een verdrukte gaf dan zouden ze zeggen, “De Heer zei dat ik dit aan 
je moest geven.” Ze gaven de rijkdommen van de Heer in Zijn Naam omdat ze geloofden dat Hij de Koning 
was. Als jij, of een kerk, de rijkdommen van de Heer geeft uit naam van jezelf of die van de kerk, wie krijgt 
dan de eer? Jij of de kerk, maar niet de Koning die je verondersteld wordt te dienen.  Jaren geleden, toen 
de Heer met me begon hierover te spreken, Liet Hij me, bij herhaling,‟s nachts cheques zien.  



Deze cheques waren allemaal door Hem 
ondertekend en in de linker bovenhoek, waar de 
naam van de rekeninghouder normaal staat, stond 
de naam “Jezus Christus.” In de hoek linksonder 
waar ruimte is voor een memo waar de cheque 
voor bedoeld was, stond ook “Jezus.” Ik begreep 
niets van dit alles en het duurde geruime tijd 
voordat ik begreep wat de Heer eigenlijk zei. 

 De cheques waren allemaal uitgeschreven aan 
verschillende mensen, met verschillende 

bedragen; maar alle informatie, de handtekening, het rekeningnummer van wie het afkomstig was, en het 
doel, was “Jezus.” Eerst vroeg ik me af waarom geen enkele van de cheques op mijn naam uitgeschreven 
was, ik was een gelovige toch.?Ik was teleurgesteld. Blijkbaar had ik een verkeerde gedachtegang.  
Maar toen ik het plaatje begon te begrijpen, werd ik uitermate opgewonden in mijn geest! Wil je 
mensenlevens veranderen? Wil jouw kerk de levens van mensen veranderen? Wel, vergeet het maar, en 
de kerk kan het ook niet! Jezus is de ware levens veranderaar en jij (de kerk) kunnen alleen de deur voor 
Jezus openzetten om werkelijk levens te veranderen, door Hem een-op-een te laten komen met een 
persoon, van aangezicht tot aangezicht, en het maakt niet uit waar ze zijn, wat ze doen, of wat hun relatie 
tot de Heer is op dat moment. De Schrift zegt dat Jezus de Leidsman en Voleinder is van het geloof van 
mensen, niet de kerk, niet jij of ik. Het brengen van de rijkdom van de Heer, in Zijn Naam, zorgt dat de Heer 
werkt aan het geloof van die persoon die het ontvangt. Jezus zorgde ervoor dat een twijfelaar  iets 
tastbaars van Hem zelf kreeg, om aan te raken of te voelen.  Deze bepaalde twijfelaar (ongelovige) had 
de grootste toespraken, ooit gesproken, gehoord. Hij had  doden zien opstaan, en verschillende andere 
wonderen, en toch geloofde hij niet. Zijn Naam was Thomas. 

Johannes 2:20 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, 
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 

Jezus liet Thomas gewoon iets tastbaars voelen van Zichzelf om Thomas te helpen. Thomas werd 
gelovig! Om een voorbeeld te geven van de mogelijkheden die de Heer krijgt om veranderingen in een 
leven tot stand te brengen door Zijn rijkdom op de goede manier van het brengen, vertel ik een ervaring van 
een collega voorganger. Toen de Heer mij onderwees over: Zijn diaken zijn, had ik mijn ervaring gedeeld en 
uitgelegd hoe men een levende Jezus aan mensen moet brengen. Ik wist dat de Heer door mijn ervaringen 
anderen wou leren. Als gevolg daarvan, zei de Heilige Geest tegen een collega voorganger dat hij een 
zeker bedrag aan een bepaald persoon moest brengen. De voorganger was opgewonden en keek er naar 
uit om een mensenleven een aanraking te geven, in opdracht van de Heer. Toen hij het huis van deze 
persoon binnen ging en haar het geldbedrag, wat de Heilige Geest opgedragen had, overhandigde, zei hij 
zoiets als, “De Heer zei me dit aan jou te geven,” begon ze allerlei dingen te vervloeken. Het bleek het 
exacte bedrag te zijn waar ze voor gebeden had. Tot op dit moment was de ervaring van de voorganger 
helemaal niet om over te jubelen. Deze vrouw, leefde als lesbienne en ze had tegen de Heer gezegd dat ze 
zou veranderen en de kerk zou bezoeken wanneer Hij zou voorzien in een bepaald bedrag. Dat ze nodig 
had om rekeningen te betalen. Het belangrijkste was dat de Heer in staat was het leven van die vrouw te 
beïnvloeden. Ze was niet onbekend met het evangelie en moet geloofd hebben dat er een God is, anders 
zou ze niet tot Hem gebeden hebben. (Ze heeft nu een klein dochtertje!) 

Wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer de Heilige Geest jou opdracht geeft om, laten we zeggen 850,00 Euris, 
te geven uit het fonds van de Heer aan een atheïst, een twijfelaar,of iemand die teruggevallen is? Je zegt, 
“De Heer zei dat ik dit aan je moest geven,” en het blijkt exact het bedrag te zijn wat die persoon nodig 
heeft. Deze persoon had het evangelie eerder gehoor maar afgewezen. Wat gebeurt en nu? De Heer 
toonde me dat het minste wat er gaat gebeuren is, dat je het harde pantser van ongeloof doorbreekt omdat 
je een levende, liefhebbende Jezus toont aan die persoon, in plaats van woorden van getuigenis welke 
deze persoon al verworpen heeft. Jezus wil werkelijkheid worden voor mensen, ongeacht hun geloof of 
situatie. Ten aanzien van een atheïst, zou men helemaal niets bereiken wanneer men hem de teksten uit 
de Bijbel voorlas, of getuigde van persoonlijke ervaringen. De atheïst verwerpt het evangelie en de 
getuigenissen om Hem heen. 

De vrouw die in vloeken uitbarstte wist al dat ze fout leefde, anders zou ze God niet beloofd hebben dat 
ze zou veranderen. Dus, Bijbelteksten voorlezen, die haar vertelden dat ze verkeerd leefde zou niets 
uitgehaald hebben, omdat ze dat wel wist. Ze had een levende Jezus nodig, om haar aan te raken, in haar 
situatie. Hij was persoonlijk alleen in staat haar tegemoet te komen in haar behoeftes, doordat iemand 
luisterde naar de Heilige Geest en de Heer, in Zijn liefde, bracht. Het middel was: Zijn tienden. Dat iemand 



een tussenpersoon, een liaison voor de Heer wilde zijn, niet voor de kerk. Toen God ons leerde hoe we 
diakenen moesten zijn (Zijn Handen) die Hem (Zijn liefde) op deze manier brachten, door middel van Zijn 
rijkdom, ervoeren we vele wonderlijke situaties. Kloppend aan de deur van een weduwe en haar het geld 
van de Heer geven met de woorden, “De Heer zei dat ik je dit moest geven,” brengt een verbinding tot 
stand tussen haar en de Heer, die op geen enkele andere manier verkregen kan worden. Ontdekken dat de 
weduwe vurig tot God gebeden heeft om middelen te geven om de rekeningen van die maand te betalen, is 
een erg verheffende gebeurtenis. En het geloof van de weduwe dat groeit als ze ontdekt dat de Heer 
iemand gezegd heeft haar Zijn geld te brengen om daarmee haar gebeden te beantwoorden. De Heer is 
verheugd, omdat Hij Zijn woord aan weduwen kan waarmaken. Genoeg redenen! 

De rijkdommen van de Heer op de juiste wijze brengen,opent deuren welke op geen enkele andere manier 
geopend kunnen worden. Het zorgt ervoor dat de Heer „een op een’ kan handelen met mensen die 
teruggevallen zijn. Het opent altijd een deur voor de Heer. Het opent, in bijna 100% van de gevallen, een 
deur voor de mogelijkheid om een persoon te redden, op voorwaarde dat de diaken de juiste manier tot 
redding kent. Wat een begerenswaardige positie om in te verkeren! 

Onder leiding van de Heilige Geest de tienden van de Heer op de juiste manier geven, zorgt er ook voor dat 
er een oplossing komt voor het probleem dat men bedrogen wordt door mensen die erop uit zijn om de kerk 
te bedriegen. Ze laten de kerk denken dat ze een probleem hebben. Laat me het op een andere manier 
zeggen. Toen de Heer me onderwees over hoe ik een diaken moest zijn en Hij sprak over dit onderwerp, 
vroeg Hij me, “Kan ik bedrogen worden?” Ik wist dat dat niet kon. Weet je, wanneer je zegt, “De Heer zei 
dat ik dit aan je moest geven,” en het is werkelijk iets van Zijn tienden, heeft Hij het wettelijke recht om hen 
aan te pakken op elk moment op elke manier die Hij wil. 

Wanneer men een zwerver, die een alcohol probleem heeft, iets van de tienden geeft met de woorden, “De 
Heer zei dit aan jou te geven,” is dat een betere manier dan om die persoon proberen te helpen door hem 
een maaltijd te geven. Het laatstgenoemde is goed, maar het laat de Heer Zijn werk niet doen. Het richt de 
aandacht op de persoon of de organisatie die de maaltijd geeft, in plaats van op de Heer. Natuurlijk moeten 
we afgestemd zijn op de Heilige Geest in alle situaties, voor instructies, omdat elke situatie verschillend is. 
Toch zei de Heer me dit, “Waarom denk je dat je denkt dat ik hen niet kan aanpakken ook al verdrinken ze 
Mijn geld? Denk je niet dat Ik die drank in hun maag kan verbranden wanneer Ik dat wil? 

Wanneer je het geld van de Heer afgeeft, is het niet jouw zaak, het is Zijn zaak. Het enige waar je voor 
moet zorgen is dat je het geeft uit naam van de Heer, de rest is zijn zaak. Je moet niemand vertellen naar 
welke kerk je gaat, tenzij het je gevraagd wordt. Je moet niet proberen hun te beïnvloeden door 
Bijbelteksten. Wanneer je dat doet, heb je hun aandacht afgeleidt van de „een op een‟ relatie die juist tot 
stand gebracht was tussen die persoon en de Heer. Je moet de Heer en Zijn liefde brengen, en dat is 
alles. Iemand proberen over te halen naar jouw kerk is een daad van hoererij in de situatie brengen, omdat 
je de aandacht naar de kerk leidt, in plaats van naar de Heer Zelf! Dat is wat een hoererende vrouw doet. 
Ze probeert mensen te behagen in plaats van haar echtgenoot, de Heer. Hij is de Ware Levens 
Veranderaar, niet zij! 

Om meer inzicht te krijgen in de kerk die de “aandacht van mensen” naar zichzelf toetrekt, in plaats van 
naar de Heer, wil ik je een beeld schetsen van iets wat gebeurd is en wat “goed” lijkt in de ogen van de kerk 
en de wereld. Ik keek naar het journaal, er werd een verslag gegeven van een Kathedraal die op de 
scheidingslijn staat van de arme en rijke wijk in New York City. Het werd met sluiting bedreigd totdat er een 
andere leider kwam. Hij was een erg kundige persoon en er werd groots uitgepakt. Nu stonden ze op het 
punt te beginnen dit miljoenen kostende project, af te ronden. De media liet zien dat ze huizen bouwden 
voor de armen, enz. In de interviews met de mensen, spraken die over hun kerk en al het goede wat die 
man gedaan had. Ik kon het niet helpen dat ik zag dat alle lof, alle aandacht ging naar de leider en niet naar 
Jezus. Door de getuigenissen van de mensen, kwam je er achter dat ze Jezus rijkdom gebruikten en 
dat Hij niet de eer kreeg. Dit is een handeling van een hoer uitgevoerd door een vrouw, een kerk, van 
Jezus Christus. 

Ik werd herinnerd aan wat de Heer tegen onze groep zei toen Hij ons bijeen bracht. We deden de gewone 
dingen van de kerk en verwachten dat we meer zouden doen. De Heer zei, “Wat je doet is goed, maar het 
is niet van MIJ!” Het gebeuren met de Kathedraal laat zien wat ik in het groot bedoelde. Wie kreeg de eer in 
het journaal? De man die gekomen was en de gemeenschap en de kerk opbouwde. Geen woord over 
Jezus Zelf. Zou het niet veel mooier zijn wanneer de mensen in de interviews gezegd hadden, “De Heer 
heeft dit voor me gedaan,” in plaats van de kerk. Wat een getuigenis! Getuigen voor de kerk, zoals deze 
mensen deden, maakt het zeer duidelijk wie de eer opstreek en het was niet de Heer.  



Wanneer al die miljoenen uit naam van de Heer waren gegeven aan de mensen die de Heer aanwees, 
zouden er persoonlijke relaties ontstaan zijn tussen de Heer en duizenden mensen. Dan zou Gods 
Koninkrijk gebouwd zijn, niet het koninkrijk van de kerk. Als je een stap terug doet en echt eerlijk bent, kun 
je het koninkrijk van deze kathedraal zien. Hierop verder bordurend kun je ook de koninkrijken zien van elke 
denominatie en elke religie op aarde. Kijk naar alles wat ze doen, in hun eigen naam! Een koninkrijk doet 
alles, wat het ook doet,  in zijn eigen naam, dus wanneer de kerk het koninkrijk van de Heer moet bouwen 
moet ze dat doen in de naam van de Heer, niet in de naam van de kerk. 
 
Naast redding, is een persoonlijke aanraking van Jezus, op ‟n een-op-een basis, het allerbelangrijkste wat 
er is op deze planeet! Denk eens aan de levens die ‟n “een-op-een” aanraking konden hebben van de Heer 
wanneer dat geld was gegeven in Zijn naam, in plaats van in de naam van de Kathedraal. De meeste 
mensen zeggen, nadat ze gezegend zijn door een kerk, dat “Die mensen daar van die kerk werkelijk 
aardige mensen zijn,” en ze gaan verder met hun leven. Dat gebeurd niet wanneer je de Rijkdom van de 
Heer geeft in Zijn Naam, de goede manier! Ze krijgen dan met de Heer persoonlijk te maken. Glorie! 
Misschien denk je dat het een te grote opdracht is, dat het onmogelijk is. De eerste kerk deed het en 
veranderde de toenmalige wereld tot het christendom. Mag ik je een vraag stellen, “Ben je werkelijk 
bewogen met de ongelovigen die het evangelie geweigerd hebben, die iets tastbaar nodig hebben zoals 
Thomas?” Jezus wel, en Hij geeft genoeg om hen, om die mensen met Zijn tienden iets tastbaars te geven. 
Hij heeft slechts onze handen nodig! 
Denk nog eens aan het getuigenis van de voorganger die op aanwijzing van de Heilige Geest, het juiste 
bedrag doorgaf, van de rijkdom van de Heer. Het bedrag wat gegeven moest worden aan de vrouw met 
een verkeerde leefstijl? Dit bewijst dat Jezus om haar geeft, en alle mensen zoals zij. Doen wij dat? Vinden 
we het werkelijk belangrijk dat de mensen de Heer ontmoeten op een persoonlijke een-op-een basis? 
Maken we ons zorgen om de verdrukten, of wezen? Genoeg om hun te laten weten dat Jezus zoveel 
van hen houdt, dat Hij hun in Zijn naam, uit Zijn rijkdom, geeft. In plaats van een kerk, die hen liefheeft 
in naam van kerk „zus of zo‟?We hebben, onwetend, dingen gedaan in onze naam, in plaats van Jezus‟ 
naam. Wie hebben we nu werkelijk lief? 
Het kan zijn dat het je niets doet, alles wat ik hier zeg. Het kan zijn dat je er te weinig om geeft, om je 
handelingen te veranderen, maar laat me dit zeggen met alle liefde die ik in deze woorden kan leggen. Als 
een man die al in de hemel voor de Heer gestaan heeft, kan ik je zeggen dat “Het je wel wat uitmaakt” 
wanneer je voor Hem staat!  
Als het erom gaat om de Rijkdom van de Heer op de juiste manier te geven, zouden we opgewonden 
moeten raken, om te zien hoe de kerk de Heer kan dienen, op een veel vruchtbaardere manier. Vruchtbaar 
voor Hem en dus de kerk, in die volgorde. 
Er is een gedachtepatroon in de wereld vandaag de dag welke het omgekeerde is van wat ik zojuist heb 
gezegd. Die gedachten gang is: maak de kerk vruchtbaar en dus de Heer. Precies het tegenovergestelde, 
of niet? 
 
3 Waaraan, zegt God dat Zijn rijkdom besteedt moet worden? 
 
 

Waaraan, zegt God dat Zijn rijkdom besteedt moet worden? 

Hij kan het alleen uitgeven aan rechtvaardige doelen! Psalm 145:17 zegt: De Heer is rechtvaardig in al 
Zijn wegen, en heilig in al zijn werken.” In dit Schriftgedeelte zien we dat alles wat de Heer doet, recht 
vaardig gedaan word. Rechtvaardigheid is een handeling. 

Johannes 3:7 

Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet (praktiseert), die is 

rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 

 
Jezus gebruikte Zijn volledige Rijkdom aan rechtvaardige handelingen, aan rechtvaardige doelen, 
handelingen die God rechtvaardig noemt. Laten we eens kijken naar wie Jezus rechtvaardig noemde en 
kijk dan naar iedere handeling die gedaan werd.  Het schept een beeld dat heel dicht het beeld van God 
benaderd. Het beeld wat Hij geeft van waar Zijn tienden aan gegeven moeten worden. 
 
Matheus 25:34-37  
Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! 
Beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, 
en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij 



hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden, … 
 
Jezus noemde deze mensen rechtvaardig om hun handelingen, of ze nu in aan ander gebied van hun 
leven gezondigd hadden, of niet. Deze rechtvaardige handelingen die Jezus bekend maakt, brengen een 
belangrijk punt naar voren. Het is een van de dingen die u een verschil tussen de Bruid en de Hoer laten 
zien, met betrekking tot het afgeven van Gods tienden. Begrijp alstublieft goed dat er geen uitzonderingen 
zijn! Iedere rechtvaardige handeling wordt direct aan een persoon gedaan! In het volgende 
Schriftgedeelte zien we dat elke keer, wanneer God opdracht geeft om zijn tienden af te geven, dit direct in 
de handen van een persoon gegeven wordt. 
 
Deuteronomium 26:12,13 
Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, zijnde een 
jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe 

geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden. En … (andere vertalingen: Dan) 
 
Begrijp dit goed: Voor God is het geven van tienden niet gedaan totdat het gegeven is aan hen die Hij 
gespecificeerd heeft! Kijk zelf de Bijbel hierop na. Het is altijd, “Nadat je hebt gegeven, dan…wat dan ook!” 
Op die manier gebeurt het ook in bovenstaand Schriftgedeelte. 
Als je zegt: “Bedoeld je dat God wil dat de mensen van mijn kerk om 100% van Gods tienden direct in de 
handen van hen te geven die God specifiek bepaald heeft in Zijn naam? Dat is een hele opdracht!” Ja, dat 
is het en alleen op die manier dien je Hem met Zijn Rijkdom! 
Wat het geven van de tienden betreft; dit was het grootste probleem wat de eerste kerk had. Maar het was 
een van de belangrijkste instrumenten om de toen bekende wereld te bekeren tot het christendom. De 
hedendaagse kerk zou het zelfde probleem moeten hebben. Maar dat is niet zo, en dat is de reden dat ze 
de wereld niet zo beïnvloed als de eerste kerk. De eerste kerk wees verschillende diakenen aan om deze 
taak uit te voeren, full time, zodat anderen door konden gaan om Gods Woord te bestuderen. Ze begrepen 
dat zij verantwoordelijk waren voor God, om Zijn Rijkdom te geven aan hen die genoemd worden in Zijn 
woord. In de Bijbel, waar je leest dat zeven mannen aangewezen werden om die zaak te behartigen, lees 
je… Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. Ze moesten wachten 
met Gods Woord te bestuderen, om die klus te klaren. Zo belangrijk was het! Dit laat duidelijk zien dat het 
afgeven van de tienden, op de juiste manier, prioriteit had samen met gebed en Gods woord bestuderen. 
Ze konden het ook niet door iedereen laten doen, het moest goed gebeuren. Laten we kijken naar het 
karakter van de mannen die gekozen konden worden, zodat we het verschil kunnen zien tussen een 

diakenbaantje in de hedendaagse kerk in vergelijking met hun werk in de eerste kerk. Dit zal aantonen dat 
de kerk van vandaag Gods rijkdommen niet afgeeft waar en hoe ze dat zou moeten doen.  
 
Handelingen 6:2-4 
En de twaalven riepen de menigte der dicipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord 
Gods nalaten, en de tafelen dienen.Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis 
hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij 
zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. 
 
 
Ze zeiden dat er mannen uitgekozen moesten worden die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige 
Geest en wijsheid. Hier moeten we eerlijk zijn. Hoeveel wijsheid is er voor nodig om een collectezakje 
door te geven, om een zaklamp vast te houden om auto‟s een parkeerplaats te wijzen, en gebouwen uit te 
zoeken, wat onder anderen de dingen zijn die diakenen vandaag de dag doen? Moet je vol van de Heilige 
Geest zijn om deze taken te kunnen uitvoeren? Is het nodig hiervoor goede getuigenis te hebben? “Goede 
getuigenis” is meer dan je denkt. “Goede Getuigenis” betekend dat ze zichzelf al bewezen hebben in de 
achter hun liggende tijd van hun leven. Is het zinvol “goede getuigenis” te hebben bij het aanwijzen van 
auto‟s op de straat, in de parkeerhavens, en in de rijen tussen de banken? 
Laten we “van goede getuigenis, vol van de Heilige Geest  en wijsheid,” eens bekijken in het kader van 
het brengen van de rijkdommen van God aan mensen. Dat de mannen een Goede Getuigenis moeten 
hebben lijkt hier zinvoller, omdat de kerk de diakenen vertrouwd met de werkelijke rijkdom van God. En ze 
het geld moeten afgeven aan individuele mensen in de wereld, op Gods manier. Het is een heleboel geld 
wat de diakenen op de goede manier moeten beheren! Mensen hoeven zich geen zorgen te maken of het 
goed gebeurd, wanneer de persoon op de goede manier getraind is en al een goed getuigenis heeft. 
Wijsheid lijkt nu ook zinvoller omdat er een heleboel wijsheid voor nodig is om geld te geven aan 
weduwen, wezen, de verdrukten en de vreemde, voor de Heer, om hen te ondersteunen in hun verdrukking 
zoals God dat wil! 
Vol van de Heilige Geest zijn is heel wat zinvoller als het gaat om de pijplijn die de Heilige Geest creëert 
tussen God en de diaken. De Heilige Geest voorziet in wijsheid en kennis (inzicht), dat iemand van zichzelf 



niet heeft in bepaalde situaties. Je ziet dat het op de goede manier afgeven van Gods tienden de 
karaktereigenschappen vereist die de Bijbel aangeeft. De manier waarop de kerk Gods rijkdom nu besteed 
vereist niet die kwaliteiten van de diakenen, en heeft in feite niets met die kwaliteiten te maken.  
Dus aan wie moet de kerk Gods rijkdommen geven? In principe,aan de verdrukten en aan hen die werkelijk 
voor Hem arbeiden. Dat te bepalen is nog niet zo eenvoudig. Ik heb de volgende informatie toegevoegd die 
de Heer me gegeven heeft, het verwijst naar een dag in en bepaald jaar. 
 
Deuteronomium 26:12 
Wanneer gij zult geeindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, zijnde een 
jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe 
geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden 

Leviet (Apostel, Leraar, Evangelist, Voorganger/herder) de vreemdeling (iedereen die Jezus niet kent), de 
wees (vaderlozen, dit is inclusief de kinderen wier vader hen in de steek heeft gelaten), en de weduwe 
(wiens familie hen niet kunnen of niet willen verzorgen). 

Een beetje meer informatie over weduwen. 

1 Timotheus 5:16 
Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de 
Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzaam hulp doen 
moge. 
 
 
Nehemia 13:10 
Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was; zodat de Levieten en de zangers, die het werk 
deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker 

Zangers – Gods minstrelen. Mensen met een zalving van God die Hem dienen en anderen, niet alleen 
maar een talent. Ze krijgen nieuwe liederen, van de Heilige Geest, die profetisch zijn, directioneel, vol 
lofprijs en aanbidding. Dit zijn niet de koren. Van zangers is ook bekend dat ze zorg dragen voor de tempel. 
Luister naar de Heilige Geest; God zal bekend maken wie zijn minstrelen zijn. 

Nehemia 12 :47 
Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubabel, en in de dagen van Nehemia, de delen der zanger en 
der poortiers, van elk dagelijks op zijn dag; en zij heiligden voor de levieten, en de Levieten heiligden voor 
de kinderen van Aaron… 
 
Poortiers – dit waren personen die voor de deuren van de tempel zorgden. Ze “bewaakten de deuren. Het 
was veel meer dan een conciërge.” De poortiers waren aangewezen Levieten die zorg droegen voor de 
deuren. 
 De Apostel, Profeet, Leraar, Evangelist, Voorganger/herder, Poortiers zijn in principe allemaal full-time voor 
de Heer. Terwijl de Heer mij leerde hoe ik een diakon moest zijn, realiseerde ik me dat ook de full-time 
diaken vanuit Gods Rijkdom leeft. Wanneer je naar Gods tienden kijkt en deze mensen (dus hun functies) 
erj weg haalt, heb je alsnog een gigantische hoeveelheid van weelde uit te delen aan individuele mensen 
voor Hem!  
Nu ik dit allemaal gezegd heb, zou je moeten weten dat de eerste Christen Joden stoelen in de 
synagoge kochten om het gebouw te betalen en onderhouden. Ze gebruikten Gods tienden nooit voor 
een onrechtvaardig doel. Ze dienden God door Zijn tienden voor Hem te geven aan rechtvaardige doelen. 
Ze waren Zijn handen en voeten, bij wijze van spreken. Je moet ook weten dat God de tempel bouwde met 
de rijkdommen van Egypte, niet met Zijn tienden. Jezus zei, 
 
Matheus 6:19,20 
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven 
doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en 
waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 

God doet geen dingen waarvan Hij zegt dat wij ze niet moeten doen. Hij besteed Zijn rijkdom niet aan 

iets wat met de tijd vergaat. Hij steekt Zijn tienden in mensen waar Zijn Koninkrijk gebouwd kan worden, in 
mensen niet in gebouwen en dingen voor comfort, samenkomsten en papier, of dingen die weg roesten, 
enz. Het is onze verantwoordelijkheid om te betalen voor drukwerk om het evangelie te verkondigen. Het is 
niet Gods verantwoordelijkheid, en Hij betaalt er ook niet voor! Denk hier eens over na! Ik daag je uit om 



naar God te gaan en uit te zoeken of wat ik gezegd heb over “waar we Gods rijdom aan moeten uitgeven”, 
juist is. 

De kerk kan deze wereld beïnvloeden op dezelfde manier als de eerste kerk dat deed wanneer ze willen 
leren hoe ze Gods tienden moeten geven in de naam van de Heer, en dat ook doen! 
 

: Toen ik dit artikel schreef, dacht ik tot hier dat ik in principe klaar was behalve het grammaticale gedeelte 
en die soort dingen. Ik stopte die avond terwijl ik dacht, “dat maak ik morgen wel af” maar die nacht gaf de 
Heer me een droom. In die droom keek ik naar een Baptisten vrouw, die van de Heer houdt. Er werd haar 
gevraagd de tien geboden op te noemen. Dat deed ze, en ze was zo trots op het feit dat ze dat kon, dat ze 
het twee keer deed. Ze deed het twee keer zo snel dat niemand in de kamer haar kon verstaan. Ik stond 
versteld dat ze het zo snel kon. Toen, in de droom, begon ik in te zien dat ze zelf ook niet begreep wat ze 
gezegd had. Ik werd wakker uit de droom en de Heer zei tegen me, “Je moet het eerste en grootste gebod 
gebruiken wanneer je over Mijn tienden spreekt. Mijn mensen weten niet wat dat betekend!” 

Matheus 22:37,38 
En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, 
en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. 
 
 
Gods tienden geven, aan de mensen die God aangewezen heeft, op de manier die Hij wil, is Hem dienen. 
Hem persoonlijk dienen is Hem persoonlijk liefhebben. Wanneer je aardse ouders (bij hun sterven) aan 
jou 800 miljoen Euris nalaten en vroegen er bepaalde dingen mee te doen, zeggend dat je er intussen ook 
van kon leven, wat zou je doen? Zou je zeggen, “Och, ze zijn er toch niet meer, wat maakt het uit,” en het 
uitgeven zoals jij wilde? Wanneer je dat deed zou je laten zien, dat je niet van je ouders hield, of niet? 
Jezus Christus deed dit, met Zijn Familie, de kerk. De kerk heeft zijn zak met geld. Jezus stelde jou er 
verantwoordelijk voor, maar Hij maakte ook duidelijk wat je ermee moest doen. 
Mr. en Mevr. Christen houdt u genoeg van de Heer (…met geheel uw hart, geheel uw ziel en met uw hele 
verstand) om Zijn tienden aan die mensen  te geven die Hij wil aanraken? De Bruid van Christus wil dat. 
Een ware Bruid heeft haar ogen gericht op haar man met heel haar hart, met heel haar ziel en met heel 
haar verstand wil ze Hem behagen, eren en gehoorzamen. 
 
4. Wat veranderde aan het kruis met betrekking tot de tienden van de Heer? 

.  

Wat veranderde aan het kruis met betrekking tot de tienden van de Heer? 
 

Deuteronomium 26:12.  

Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, 
zijnde een jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan 
de weduwe geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden; dan….. 

 

Ik heb het bovenstaande Schriftgedeelte opnieuw opgeschreven om ons te herinneren aan de mensen die 
Zijn tienden mogen krijgen. God heeft hen aangewezen. Hij is een God van mensen! We moeten eraan 
denken dat de mensen de rijkdom van God van de tempel ontvingen (ongeacht in welke vorm het kwam). 
Ze wisten daardoor Wiens rijkdom het was. Van de God van Israel! Iedereen wist dat de tempel met de 
God van Israel te maken has zelfs de vreemdelingen in het land. Wanneer de tienden werden afgegeven, 
wist iedereen dat de God van Israel het aan hen gaf. Hij kreeg de eer. 
Aan het kruis verhoogde God zijn Zoon, daarmee, eerst onder de aarde, dan op de aarde en dan in de 
Hemel, eens en voor altijd duidelijk makend, dat Zijn Zoon, Heer der Heren en Koning der Koningen is 
over Zijn hele schepping. God houdt van Zijn Zoon en de Bijbel zegt dat Hij verheven is boven alles in de 
hemel. God bewees dat aan mij door mij een visioen te tonen waarin Jezus hoger staat dan de troon van 
God. Geen jaloezie van de kant van God hier! Zo is de rechtvaardige God ook hier op aarde. Hij wilde Zijn 
Zoon al Zijn rijkdom hier op aarde geven. Het is Zijn erfenis! 
In de tempel kreeg God Zelf de eer van de verspreiding van Zijn tienden. Na het kruis, moet Jezus de eer 
krijgen van de verspreiding van de tienden. God wil dat Zijn Zoon verhoogd wordt op de aarde. God 



bepaalde zelfs dat een persoon zijn geloof in Jezus aan een ander persoon op aarde moet belijden, om 
gered te worden. Waarom, omdat God Zijn Zoon hier op aarde verhoogd! Dat is wat er veranderd aan 
het kruis aangaande de tienden! Wat dienen we een rechtvaardige God! 

5. Aan God geven | Wat gebeurd er wanneer ik geen tienden geeft of het in geloof geef.. 

 

Aan God geven  | Wat gebeurt er wanneer ik geen tienden geef of, in geloof, geef aan 
een kerk die het onwetend het gebruikt voor hoererende doelen?   
    Ik hoorde Morris Cerullo iets zeggen, zoiets als, Er zal een tijd komen dat God tegen de satan (de 
aanklager) zegt: “Je kunt mijn mensen niet langer raken!” Dames en Heren, God kan dit niet doen totdat 
het voor Hem legaal is om te doen!  Voor God is het niet legaal om dit te doen  totdat de kerk zichzelf  

goed opstelt tegenover God (vlekkeloos op de legale manier). De eerste stap is om ermee op te houden 
God te beroven.Jezus deed dit heel zorgvuldig, Hij zorgde ervoor, Gods fonds niet te besteden aan iets 

waaraan Hij dat niet mocht doen. Hij maakte dat erg duidelijk in Matheus 17:24-27. En als zij te 
Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de schatting ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt 
Hij de schatting niet? Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, Hij behoedde 
hem ervoor zijn hand in de tiendenbuidel te steken,  zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der 
aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden? Petrus zeide tot Hem: 
Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. Dan stuurt Jezus, Petrus weg van de 
tiendenbuidel en zegt dat hij het geld van de wereld moest nemen om de belasting voor Hem en zijn 
discipelen te betalen Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en 
den eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien, 
en geef hem aan hen voor Mij en u. Jezus gebruikte niet een cent van Gods rijkdom voor iets anders dan 
Gods doel. Hij gebruikte het geld van de goddeloze om de belastingen te betalen! Jezus spreekt ook over 
geld in Matheus 22:17-21 De religieuze mensen van die tijd probeerden hem te strikken. Zeg ons dan: wat 
dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun 
boosheid, zeide: Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem 
een penning. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot Hem: Des keizers. 
Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. 
De mensen van de wereld betalen schattingen aan mensen en andere dingen door afbeeldingen op geld te 
zetten. Jezus zegt ons dat we aan de regering en aan de leiders moeten geven wat van ons gevraagd 
wordt. ( Denk er aan dat Jezus zei dat we de regering niet moeten beledigen [vorige paragraaf]). Maar Hij 
zei ook, “…en aan Gode dat Gods is.” Een ding dat van God is zijn, Zijn Tienden. Dus als we – geven aan 
een kerk die het, onwetend, gebruikt voor hoerende doelen – beroven we God en mensen, zelfs deze 
hele natie!  
 
Maleachi 3:8,9 
Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het 
hefoffer.Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. 
 
We spelen hier geen spelletjes! Wanneer we God beroven, beroven we de hele natie om Gods doel  
 met Zijn rijdom. We hebben onze medemens beroofd omdat we de tienden niet gaven waardoor God niet 
in staat was Zichzelf persoonlijk aan hen te openbaren, op de manier die Hij wil. U en de natie zijn onder 
een vloek.  
U zegt misschien, “We deden het onbewust en God is een vergevend God!” Daar ben ik het mee eens, 
maar laten we hier eens doorgaan en kijken naar wat gevolgen, ook al heeft Hij je vergeven. Allereerst 
moeten we naar een eigenschap van God kijken welke in het beeld naar voren komt, en dat is, “God is een 
God van absolute waarheid.” Hij werkt met de waarheid en alleen met de waarheid. Hij ken alle waardeis, er 
is voor Hem niets verborgen. God bewaart zijn juridische verslagen en we weten dat God alles volgens de 
wet doet. Het mag niet falen in de rechtszaal. Jezus Zijn dood aan het kruis moest standhouden volgens 
de wet in de rechtszaal van de Hemel. 
Nu, wat ik u vanaf hier ga vertellen is zwaar te verteren voor ons verstand en zeer zeker niet geliefd door 
ons eigen vlees. Dus ik vraag u om dit biddend te lezen en God te vragen of alles wat ik zeg de waarheid is. 
 Een scenario van een valkuil: 
Laten we zeggend at we duizend Euris verdiend hebben. We weten dat $100 van dat geld aan God 
toekomt om aan Zijn doel te besteden. Het is een geestelijke wet. Om het duidelijk te maken nemen we nu 
aan, dat van die 100 Euris een dollar niet in het Fonds van God beland. Door gebrek aan kennis of inzicht. 
Wat gebeurd er op de berg Sion (de plaats waar God zijn juridische verslagen bewaard)? Wat wordt daar 
genoteerd, rekening houdend met dat we weten dat God een God van absolute waarheid is? 
 



Checklist voor de $ 100: 
(Dit geld voor zowel kerk als individueel!) 
 
 

   1 De $ 100 wordt genoteerd als tienden die door God ontvangen zijn. Ja, nee  

 Omdat God een God van absolute waarheid is, moet op Berg Sion genoteerd worden dat de tienden niet 
ontvangen zijn. Om het duidelijker te maken: laten we zeggen dat een bank de 100$ stuurt (tienden) aan 
een andere bank maar de andere bank ontvangt slechts 99$. De waarheid is, dat de tienden niet werden 
ontvangen, omdat de tienden $ 100 was. De tienden was niet $ 99 maar $ 100.  

. 2 Het staat genoteerd dat dit gebeurd is door gebrek aan kennis/ inzicht. Ja, nee    
Natuurlijk staat het genoteerd, alle dingen worden opgenomen in de verslagen en God is een God van 
waarheid. Het is een waarheid, dat het gedaan werd door gebrek aan kennis/inzicht. 
 
  3  De tienden waren in geloof gegeven. Ja nee 
Dat is de waarheid. Nu kunnen we hierop doorgaan, maar laten we teruggaan naar de kern van de zaak. 
 
4. Het wordt genoteerd dat er een beroving heeft plaats gevonden. Want we beroofden God!  Ja nee 
Omdat er $1 van de $ 100 gestolen werd, wordt dat genoteerd. Nu zeg je misschien, “Maar de $ 99 op de 
goed manier besteed is en derhalve niet gestolen werd van God! Wat maakt die $ 1 uit? Ja, dat maakt wel 
uit, wanneer je een bank beroofd en $50 van de $500 duizend die in de bank aanwezig waren zouden ze je 
nog steeds kunnen vervolgen voor diefstal van de $ 50. Het feit blijft dat je een bank beroofd hebt. Zelfs al 
zou het maar $ 1 zijn geweest, het zou als diefstal genoteerd worden, wettelijk! 
We moeten ook begrijpen dat onwetendheid geen excuus is en geen reden is om niet vervolgd te worden 
voor beroving. Stel je eens voor dat een buitenlander naar jouw land komt en niet weet wat de lichten bij 
een kruising zijn. Hij rijdt ze gewoon voorbij uit onwetendheid. Wanneer hij gepakt wordt, zou hij 
geconfronteerd worden met de overtreding van het rijden door rood licht. De waarheid wordt genoteerd. 
Wat heeft dit te maken met het beroven van God? Allereerst, heeft het te maken met het boek Job. Job was 
een rechtvaardig man en vreesde God. In tegenstelling tot sommige leringen, Job deed niets waardoor de 
haag rondom hen opgetild werd. God tilde de haag om Job heen op met een doel. Het gebeurde zodat 
wij de werkwijze van het wettelijke systeem in de Hemel konden zien. 
Satan is de aanklager van de broeders. Hij klaagt jou aan voor God, de Rechter. Jezus is jouw advocaat,of 
verdediger. Nu zeg je misschien, “Geweldig! Jezus is mijn advocaat, nu kan ik niet verliezen?” Het 
probleem van deze denkwijze is: God, de Heilige Geest en Jezus werken alleen met de waarheid. Zij 
liegen niet, kijken niet oogluikend toe, gebruiken geen goocheltrucs in jou voordeel bij jouw proces. Begrijp 
het goed, waarheid is wat bekend is in de Hemel en het hemels gerechtshof functioneert met de waarheid.  
 Nu deze dingen gezegd zijn, laten we in het boek Job kijken naar enkele feiten over de Satan. 
 
Job 1:6,7. 

Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den Heere te stellen, dat de satan 
ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot den satan: Van waar komt gij? En de satan 
antwoordde den Heere, en zei: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
 
Let op het volgende wat er gebeurd, God noemt Job aan Satan. Satan kwam niet naar de 
bijeenkomst om Job voor God aan te klagen! Hij was bezig om de aarde te omtrekken en die te 
doorwandelen en kon Job niet aanvallen doordat Gods beschermende haag om Job heen was en Hij 
wist dat! Een ding wat we goed moeten begrijpen is dat de Satan beslist niet dom is en  hij zou Job 
niet genoemd hebben tegenover God. Hij wist dat hij die zaak zou verliezen; hij wist dat het verspilde 
energie zou zijn. 
 
Job 1:8  
En de Heere zei tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de 
aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 
 
Omdat God nu de deur voor Satan openzet, zien we dat Satan de gelegenheid aangrijpt om Job te 
beschuldigen van iets wat niet bewezen is. Alles volgens Gods plan en voor Zijn doeleinden. 
 

 



Job 1:9-11 

Toen antwoordde de satan den Heere, en zei: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij niet een 
betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner 
handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw 
hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? 
 
We weten allemaal dat Satan vervolgens vrijgelaten wordt om Job aan te vallen en we kunnen zijn 
dodend, stelend en verwoestend werk zien. Het punt waar het om gaat is dat de satan over de aarde 
ging en dat hij Job kende als een man Gods uit zijn antwoord aan God in de verzen 9-11, maar hij 
was niet in staat Hem aan te raken. 
Wat had Job dat christenen vandaag de dag niet hebben? Wat had Jezus wat christenen vandaag de 
dag, niet hebben. Ik heb christenen horen getuigen van overwinningen over de vijand, waarbij ze hem 
tandeloos en dom noemden, slechts om naderhand in de rug gestoken of aangevallen te worden. 
Jouw schild van geloof tussen jou en de vurige pijlen die op je afkomen moet standhouden. Terwijl je 
hiermee bezig bent is je rug een open doel. Je hebt iets nodig om je rug te beschermen. 
Mijn eerste kennismaking met het idee dat God mij rugdekking gaf was toen Hij me onderwees over 
het geven van tienden. De eerste tekst die God me wees in de Bijbel was Jesaja 58:6-8 waar God 
spreekt over vasten. Deze tekst wordt niet gezien als een tekst over tienden, maar het is de tekst die 
God me liet als eerste liet zien. Waarom? Omdat God aan het vasten is, het zonder stellen van iets 
wat van Hem is, Zijn tienden, met als doel om de verdrukten vrij te laten! Hij doet wat Hij zegt dat wij 
moeten doen! 
 
 Jesaja 58:6-8 

Is niet dit het vasten, dat Ik (God)verkies: (God kiest ervoor om het zonder Zijn Rijkdom te stellen – 
tienden)dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij 
vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood 
mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat 
gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal 
snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des 
Heeren zal uw achtertocht (bescherming, wacht aan de rugzijde)wezen. 

Toen de Heer me over deze teksten onderwees, maakte Hij me duidelijk dat wij (de kerk) Gods handen en 
voeten zijn die om moeten gaan met Zijn rijkdom; dat is wat deze teksten zeggen! Ik herhaal, God is aan 
het vasten, het zonder iets stellen wat van Hem is. En dit is het enige wat Hij voor Zichzelf behouden heeft , 
Zijn Tienden, met het doel om de verdrukten vrijheid te geven! Wij zijn Zijn vaten die dit moeten uitvoeren 
op aarde. Deze uitleg van deze teksten is de enige uitleg die door de hele Bijbel door stand houdt. Dit is de 
enige uitleg die past bij “Is niet dit het vasten, dat Ik (God)verkies?” Het resultaat van het doen van deze 
dingen is dat de glorie van God onze achterhoede, onze haag, is. 
 Teruggaand naar Job zien we dat hij het beeld wat we in Jesaja krijgen, uitvoerde met als resultaat dat er 
een haag was rondom hem en zijn bezit. Job wist wat rechtvaardigheid doen was! In hoofdstuk 29 van Job 
zien we wat hij in het verleden gedaan had. 
 
Job 29:12-17  
Want ik bevrijdde den ellendige, die riep, en den wees, die geen helper had. De zegen desgenen, die 
verloren ging, kwam op mij; en het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met 
gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. Den 
blinden was ik tot ogen, en den kreupelen was ik tot voeten. Ik was den nooddruftige een vader; en 
het geschil, dat ik niet wist, dat onderzocht ik. En ik verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp 
den roof uit zijn tanden. 
 
Dit alles zorgde voor een haag rondom Job. Wij zouden ook een haag moeten hebben! God heeft me 
gezegd dat ik een getuige moest zijn van alles wat ik gehoor en gezien heb. In gehoorzaamheid, deel ik 
mijn eerste ervaring, waarin God openbaard dat Satan iets van mij afpakt. Ik geef slechts de details die 
nodig zijn om het beeld te scheppen wat God ons wil laten zien. 
 
Ik was boer en vond dat fijn om te doen toen God me in deze bediening riep. Een paar jaar later bevond ik 
me in een scheiding; mijn eerste vrouw wilde van me scheiden. De scheidding ging door en God bracht 
mijn huidige vrouw en mij samen. Hij maakte duidelijk dat dit nodig was voor het werk van deze bediening. 
Het volgende wat er gebeurde was dat ik mijn boerderij en mijn huis verloor. Mijn huidige vrouw bad voor 
de ontstane situatie. God gaf haar een droom. In die droom waren Satans helpers mijn kudde aan het 
verzamelen en alles wat ik bezat. Er werd tegen haar gezegd dat de Satan het recht had om mijn bezit te 



nemen. Wij legden die droom min of meer “op de plank” omdat we hem niet begrepen en het paste niet bij 
wat ons geleerd was. 
 Toen op een nacht liet de Heer me zien dat de kerk onder een aanwijsbord staat. Hij liet me zien dat ze 
niet wisten dat ze eronder stonden, en in feite stonden ze er zover onder dat ze het onmogelijk lezen 
konden. In het gezicht was ik heel dicht boven het aanwijsbord, en vanuit mijn gezichtpunt kon ik het bord 
ook niet lezen. Dus vroeg ik de Heer naar de betekenis van het gezicht en Hij liet me Deuteronomium 
28:15-46 lezen, waar God spreekt over de zegeningen en de vloeken. Hij zegt daar dat vloeken de 
gevolgen zijn van ongehoorzaamheid aan Zijn wetten en inzettingen. Ik las het Schriftgedeelte door tot ik bij 
vers 30 kwam: 

 
Deuteronomium 28:30 
Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen, maar daarin 
niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar de druiven er niet van plukken.  
 
Ik dacht, “Zit ik onder een vloek? Dat heb ik anders niet zo geleerd!” Gij zult een vrouw ondertrouwen, 
maar een ander zal haar beslapen;. Dat gebeurde bij mij! Zij was mij ontrouw …een huis zult gij 
bouwen, maar daarin niet wonen;….Ik had een groot nieuw huis gebouwd en was het kwijtgeraakt…een 
wijngaard zult gij planten, maar de druiven er niet van plukken. Ik was mijn boerderij kwijt geraakt. Ik 
las verder naar vers 31, en zag dat daarin het verlies van dieren voorspelt werd. Ik had mijn vee kwijt 
geraakt. Etc. Toen las ik dit:  

 
Deuteronomium 28:32 
Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien, en naar 
hen bezwijken den gansen dag; maar het zal in het vermogen uwer hand niet zijn. 
 
Mijn oudste dochters hadden het huis verlaten en de jongste was met haar moeder meegegaan en was 
zelfs in een andere staat, uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden… maar het zal in 
het vermogen uwer hand niet zijn. Ik dacht aan de droom die de Heer aan mijn vrouw gegeven had; dat 
haar gezegd was dat de Satan het recht had om mijn bezittingen af te pakken. Ik las verder over het 
verslinden van iemands bezittingen, maar nu met grote interesse omdat HET PERSOONLIJK GEWORDEN 
WAS. Toen kwam ik bij het gedeelte waarin Hij samenvat: 
 
Deuteronomium 28:45,46 
En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij 
der stem des Heeren, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijt, om te houden Zijn geboden en Zijn 
inzettingen, die Hij u geboden heeft. En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn,ja, onder uw 
zaad tot in eeuwigheid. 
 
Toen begreep ik waarom Hij mij ‟s nachts het gezicht gegeven had van de kerk die onder een aanwijsbord 
stond! En zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn…God vermeld al deze dingen, zodat 
mensen kunnen zien en begrijpen dat wanneer deze dingen gebeuren in hun leven, dat ze onder een vloek 
zijn. 
Wanneer mensen in het Oude Testament zich bewust werden van het feit dat ze onder een vloek waren, 
gingen ze naar de priester, en dan offerde de priester het juiste offer om de vloek kwijt te raken. Daarom 
gaat Hij door met te zeggen: en tot een wonder. Volgens de King James vertaling, is een ander woord 

voor wonder: mirakel. Het was een mirakel wanneer God een manier gaf aan een persoon om de vloek 
kwijt te raken, zelfs in het Oude Testament. Daarom moest Jezus een vloek worden, of op zich nemen, aan 
het kruis. Het moest wettelijk juist zijn, dat Zijn Naam de kracht had om de offers te vervangen die nodig 
waren om een vloek weg te nemen. In het Oude Testament werd een persoon, die de juiste offers door de 
priester had laten maken, vermaand om niet weer Gods geboden te overtreden, zodat hij vrij bleef van 
elke vloek. Jezus deed hetzelfde, toen Hij tegen de vrouw die overspel gepleegd had, zei: “Ga en zondig 

niet meer”.  
En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn,ja, onder uw zaad tot 
in eeuwigheid. Ik heb hier tussengevoegd wat God mij getoond heeft om te laten zien 
hoe lang deze vloeken een teken zullen zijn. Het zegt, “onder uw zaad tot in 
eeuwigheid.”  
Wij, de kerk, zijn een onderdeel van “onder uw zaad tot in eeuwigheid.” Kijk maar 
om je heen, en lees de tekens die ons zeggen dat we onder een vloek leven. 
Scheiding, seksuele verdorvenheid, en allerlei soorten van deze tekens die genoemd 
zijn in Deuteronomium zijn heel duidelijk aanwezig in de kerk.  
Een keer toen ik sprak in een kerk over de vloeken en hoe God me getoond had dat ik 
onder een vloek was ook al was ik een christen. Ik merkte dat de luisteraars niet veel 
aandacht schonken aan wat ik zei, of aan het onderwijs uit het Oude Testament. Per 



slot, door Jezus waren zij niet onder een vloek. Wat ik vervolgens deed paste helemaal niet bij mijn 
karakter. De Heilige Geest kwam in mij op, ik hief mijn armen naar hen op en zei iets tegen hen over dat ze 
weinig aandacht aan het Oude Testament besteden. Toen zei ik iets (wat ik eerder geleerd had) direct 
tegen een vrouw. “Al uw drie kinderen stierven (op verschillende tijden) binnen drie kilometer op de 
weg die voor uw huis langs loopt. Als dat niet betekend dat men onder een vloek is, dan weet ik niet 
wat het wel is!” De Heilige Geest werkte en deze vrouw kwam huilend naar voren, en vroeg me hoe ze de 
vloek over hun leven kon verbreken. Ik wist toen nog niet wat ik nu weet. Het punt is dat de Heilige Geest 
haar onvermogen, om niet te kunnen zien dat ze onder een vloek was, verbroken had. Een perfect 
voorbeeld van de kerk die zover onder het bord staat, dat ze niet kan lezen/ zien wat erop staat.  
Satan is aan het werk in de kerken. Waarom? Omdat niemand ons rugdekking geeft. Want weet u, wanneer 
de kerk begint met het zijn van een vrouw voor de Heer dan zal Hij graag een echtgenoot zijn en Zijn vrouw 
beschermen. Maar zolang wij van God stelen, heeft de Satan het recht om naar God te gaan en ons aan te 
klagen. Wat kan God doen, Hij is een rechtvaardige God? Mensen, het is een juridische aangelegenheid. 
De Bijbel vermaand ons duidelijk om te worden als Jezus. Jezus werd nooit aangevallen door de duivel 
omdat Hij onder God bescherming stond. Jezus stal nooit van God. Hij overtrad nooit de wet, waardoor de 
satan Hem niet kon beschuldigen. Jezus werd verleidt door de Satan maar Satan kon Jezus alleen 
aanvallen door verleiding en door mensen. Hij kwam nergens door mensen tenzij God dat toestond. Jezus 
wandelde in het verbond met God en plukte de vruchten van het feit dat er een haag om Hem heen was. 
Hij verdeed geen tijd aan het berispen van de duivel voor Zijn eigen rekening. De duivel wist Wie Jezus was 
en zou Hem zeer zeker overal en op elke mogelijke manier aangevallen hebben, maar dat kon hij niet door 
de haag van bescherming die om Jezus heen was.  
Wij leven onder een verbond van betere beloften, welke inclusief de beloften van het Oude Testament zijn. 
Onder de oude beloften zei God dat Hij de verslinder zou berispen. Sommige christenen denken dat het 
beter is wanneer zijzelf de kracht hebben om de verslinder te berispen, in plaats van God het te laten doen. 
Ik kan je zeggen dat het veel van je tijd zou vergen. Het is beter om God het te laten doen. Hij zal ons 
rugdekking geven door een haag om ons heen te plaatsen, iets wat wij zelf niet kunnen doen. Hij deed dat 
voor Job en Job was niet zonder zonde. Dat is niet het punt waar het om gaat. Job vreesde God en deed 
gerechtigheid. Job beroofde God niet doordat hij veel meer gaf dan zijn tienden. Hij gaf de tienden aan hen 
die God aangewezen had om de tienden aan te geven. 
De Nieuw Testamentische tegenhanger van Job was Cornelius. Hij vervulde ook Jesaja 58:6-8. Hij vreesde 
God en gaf aalmoezen aan de armen bovenop de tienden van God. Het een gedachtenis voor God tot 
gevolg. Zorgde het ervoor dat God hem rugdekking gaf? Zorgde God ervoor dat wat Cornelius niet zag en 
wist wat in zijn achtertuin was, verdween? Een volmondig JA voor de dekking van Cornelius achterzijde. 
God zorgde dat hij gered werd voor het eeuwige leven! Cornelius wist niet wat hij nodig had maar God wel! 
Als dit geen rugdekking is dan weet ik niet wat dan wel!  
In het boek Maleachi zegt God, dat wanneer wij de tienden in de voorraadschuren brengen, Hij ons zal 
zegenen. Op dat moment gaven de verantwoordelijken de tienden niet op de juiste manier uit, wat hun tot 
hoer/bevlekt maakte op dat gebied. Ze waren slordig in het leveren en ontvangen. Daarom geeft Maleachi 
hun de correctie van de Heer door! Maar kijk goed naar de belofte die aan hen gegeven wordt wanneer 
ze het wel goed doen! 
 
Maleachi 3:11 
 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de 
wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. 
 
God zegt dat Hij de afvreter zal dreigen! Ben jij niet moe van het steeds iets krijgen, om daarna te merken 
dat het verdwijnt of van je weggenomen wordt. Het is de afvreter die de vrucht van je werk vernietigt. Wat 
de kerk moet begrijpen is dat wanneer je God berooft of ongehoorzaam bent, dat je dan een open 
deur bent voor de duivel waadoor hij zomaar naar binnen kan om je aan te vallen en te beschuldigen 
voor God. Satan is de aankalger van de broeders en hij doet dit op zijn tijd en naar zijn wil! Satan is 
geen domkop, hij is de meester misleider! 
We moeten goed begrijpen dat de Satan jouw niet beschuldigd van iets wat je niet gedaan hebt; hij 
beschuldigd je van iets wat je gedaan hebt. Hij verspild zijn tijd voor God niet met te proberen God te 
misleiden door te proberen jouw te laten veroordelen voor iets wat je niet gedaan hebt omdat hij weet dat 
God de waarheid kent. Voor God is niets verborgen. Ik geef je hier een paar getuigenissen van gevallen 
waarin ik God ongehoorzaam was en Hij me aan het boek Job herinnerde. Denk eraan dat de vloek 
veroorzaakt wordt door ongehoorzaamheid. 
 
Enkele jaren geleden zei de Heer tegen me dat ik een ander voertuig moest kopen. Ik had een busje waar 
ik, denk ik, nogal aan gehecht was. Het was een benzine slurper en nodig toe aan reparatie. Terugkijkend, 
was het inderdaad verstandig om hem in te ruilen omdat het een dure wagen was. Maar ik dacht dat ik niet 
in de financiële positie verkeerde om geld uit te geven aan een andere wagen, dus bleef ik in het busje 
rijden. De tijd ging voorbij en ik vergat zelfs dat ik iets moest doen. Het was zo‟n: Ik weet niet zeker of het 
God was die sprak” excuses. 



Ongeveer zes maanden alter ramde een auto mij aan de achterkant, waardoor het busje „total loss‟ was. Ik 
bleef achter zonder auto. Ik ging in gebed over dat dit mij was overkomen en de Heer zei: “Lees Job” Dat 
deed ik en ik realiseerde me dat de Heer toegestaan had dat ik werd aangevallen maar hij had de vijand 
gezegd dat hij me niet kon doden. Het had eenvoudigweg ook een dodelijk ongeval kunnen zijn, omdat ik 
op een haar na een hoogspanningskabel paal mistte toen ik van de weg geslingerd werd en in een weiland 
terecht kwam. De Heer bracht het onder mijn aandacht dat de vijand mij beschuldigt had en het feit er lag 
dat ik aan God ongehoorzaam geweest was wat het busje aanging. Ik vroeg of hij alleen het recht om me 
aan te vallen had in verband met het busje probleem. Hierop kreeg ik geen antwoord. Ik realiseerde me ook 
dat de vijand me aanviel toen de zaken wat beter leken te gaan. Hij doet dingen niet voor de lol. Hij doet 
iets om tegen te houden wat God aan het doen is. Hij wil doden, stelen en vernietigen. Hij wil je 
neermaaien. 
De volgende gebeurtenis gebeurde ongeveer een jaar geleden. Het ging me financieel iets beter. Het leek 
erop dat ik mijn schulden wat kon verminderen. Maar de Heer zei me dat ik een betere computer moest 
aanschaffen. Oké dan, moest ik meer geld lenen om een betere computer te kopen? Ik bleef aarzelen. 
Uiteindelijk kocht ik er een, nam hem mee naar huis, en bracht het de volgende dag weer terug naar de 
winkel, (zonder het uit de auto gehaald te hebben) vlak voor het nieuwe jaar. Er viel een last van mijn 
schouders om niet nog meer schulden te hebben (zorgen van deze wereld). Algauw begon God opnieuw 
met me te spreken over de nieuwe computer. De traagheid van de oude computer werd nu een kwelling. 
Terwijl dit allemaal gebeurde maakte de Heer het allemaal opeens duidelijk door enkele andere mensen 
door een “klein ding van de Geest”, dat ik het internet op moest gaan. Met deze informatie begreep ik 
waarom de Heer wilde dat ik een betere computer ging kopen. De oude computer kon niet overweg met het 
web. Dus werd ik gauw de eigenaar van een nieuwe computer! 
Toen ik later aangifte deed van mijn inkomstenbelasting, realiseerde ik me dat ik financieel slechter af was 
omdat ik de computer niet had gekocht toen de Heer gezegd had dat ik het moest doen. Nu was ik meer 
geld aan de regering verschuldigd omdat ik de computer niet af kon schrijven! 
Toen dacht ik aan mijn ongehoorzaamheid en aan wat God me geleerd had. Ik vroeg de Heer, “Heeft de 
Satan me aangeklaagd voor God en had hij het recht om me financieel aan te vallen omdat ik 
ongehoorzaam aan U was toen U me zei een nieuwe computer te kopen? Een zeer duidelijk en 
verrassend antwoord kwam, “Nu heb je de juiste vraag gesteld!”  

. God zegt, “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!” 

 
   Wat gebeurd er wanneer je met jouw tienden de fout ingaat, of het aan een kerk 
geeft die het onwetend gebruikt voor de praktijken van een hoer? 

1. Je zorgt ervoor dat de hoerige praktijken doorgaan en dat maakt je tot 
deelnemer. 

2. Je verhinderd dat God jou en anderen wetteljk kan beschermen. 

3. Je besteeld God en je zet de deur wijd open in je achtertuin waar de vijand 
naar believen in en uit kan gaan. 

4. De waarheid is simpel:  Je besteelt God en zit onder een vloek 

 

6. Mijn ervaring met de vergeving van Schuld! Of….De vloek…zonder oorzaak! 

 

Mijn ervaring met de vergeving van Schuld!  
Of…De vloek komt niet zonder oorzaak! Spreuken 26:1,2 

 
 
    Enkele jaren geleden, toen de Heer me over Vertienen onderwees, begon Hij tegen mij erover dat ik naar 
een Morris Cerullo samenkomst in Colorado moest gaan. ‟s Nachts zei Hij dat ik daar iets zou ontvangen, 
en Hij zou me dan iets geven wat zij niet hadden, een grondslag (waarop God zei dat we zijn rijkdom aan 
uit moeten geven).  
    Iets anders wat de Heer me had laten zien voor dat ik ernaartoe ging, maar wat ik op dat moment echter 
niet begreep, was een bundel cheques (die ik al eerder in dit artikel heb omschreven) uitgeschreven aan 



mensen die ik niet kende, en allemaal ondertekend door de Heer. Mijn vrouw en ik kwamen samen met mijn 
ouders aan en verwachten een opwindende tijd. Het bleek dat John Avanzini de spreker was die ik moest 
horen van de Heer. God had hem een openbaring gegeven met betrekking tot de vloek van het niet 
Vertienen. 
Terugkijkend, was het nodig dat ik in die samenkomst aanwezig zou zijn omdat het de eerste samenkomst 
was waarin God John Avanzini toestond te delen wat de Heer hem geopenbaard had. Eerste vruchten, de 
eerste keer dat iets gedeeld wordt van wat de Heer onthuld heeft, is altijd preciezer, heeft meer zalving, 
en heeft meer impact. Ik moest uit de eerste hand horen wat de Heer geopenbaard had. 
Zoals ik me herinner, leerde Mr. Avanzini dat het vertienen zowel Nieuw Testamentisch als Oud 
Testamentisch was. Dat ieder mens een tiende aan God schuldig was, en de opeenhoping van schuld 
onmogelijk terugbetaald kon worden. Hij sprak over de vloek ontstaan door het beroven van God. Ditt staat 
in: 
 
Maleachi 3:8,9 
Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het 
hefoffer.Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. 
 
Mr. Avanzini openbaarde aan ons dat er een vloek in ons leven was, maar dat de Heer voor een uitweg 
gezorgd had. Mr. Avanzini leerde ons over schuld kwijtschelding bij een bank. Dit is wanneer een persoon 
een schuld heeft die hij door verschillende omstandigheden niet terug kan betalen. Hij gaat dan naar een 
bank en zegt, “Kijk, ik kan u het volledige bedrag niet terug betalen, dus wanneer u een deel van de schuld 
wilt kwijtschelden en een nieuwe overeenkomst met mij wilt maken welke ik wel kan betalen, dan hebben 
we er beide profijt van; zo niet dan moet ik mij failliet laten verklaren om te kunnen overleven.” Wat er dan 
gebeurd is dit: De bank scheld een deel van de schuld kwijt en schrijft het af als een slechte schuld. Beide 
partijen zijn beter af, en het is juridisch juist. Het tweede punt wat hier goed aan is, is het feit dat er niets 
onwettigs is gedaan tegen de schuldenaar, zoals bij een faillissement waarbij men gerechtigd is 
bezittingen/geld te nemen.  
 
Om verder te gaan met mijn verhaal, Mr. Avanzini liet iedereen bidden en aan God vragen welk bedrag Hij 
wilde accepteren als betaling voor hun achterstallige schuld. Dit was moeilijk voor me omdat ik nog niet 
eerder gemerkt had dat God tegen mij over geld gesproken had op een dergelijke manier, en ik vertrouwde 
mezelf niet omdat we over geld spraken. Ik kwam uiteindelijk uit bij een bedrag wat het meest 

aanhoudend was in vergelijken met de andere getallen die in mijn wezen binnendrongen. Ik zei tegen de 
Heer dat wanneer ik niet het juiste getal had, dat ik het dan zou herstellen nadat Hij het me geopenbaard 
zou hebben. Het was mij volledige ernst. Mr. Avanzini bad toen voor het geld en verbrak de vloek over onze 
levens in de naam van de Heer! In de geestelijke werkelijkheid gebeurde er zeker iets, waarvan ik me ook 
volledig bewust was omdat de Heer ervoor zorgde dat ik het voelde. Ik verliet de samenkomst vrij van de 
schuld die ik opgelopen had door God onwetend te bestelen. 
Men moet goed begrijpen, God geeft demonstraties van Zijn woord, en dat is precies wat Hij bij mij deed. 
Voordat we de samenkomst verlieten werd ik geconfronteerd met het geven van ons laatste geld, als een 
daad van geloof. Ik gaf $50 direct aan de bekering van de Joden. Het was mijn eerste offer naar de Heer 
nadat ik bevrijdt was van de vloek. Ik gaf geen tiende maar een offer. Ik verliet de samenkomst, 
opgewonden over wat de Heer geopenbaard had over de vloek van: het niet vertienen. Door die opwinding 
vergat ik alles wat de Heer mij eerder had laten zien, voor we naar de samenkomsten gingen: de cheques, 
uitgeschreven aan mensen die ik niet kende, getekend met “Jezus.” Ik was de grondslag vergeten 
die Hij mij zou geven en welke deze mensen niet hadden. Ze zouden snel weer binnen mijn 
gezichtsveld komen! Ik kwam weer thuis en binnen een week gaf de Heer een echtpaar instructies om mij 
vijf duizend dollar te geven – over een bepaalde tijdsperiode. De Heer had het hen elk afzonderlijk verteld. 
Ik wist dat God bevestigd had wat ik geleerd had! Ik dacht dat ik me nu niet meer zorgen hoefde te maken 
over mijn financiële situatie want de vloek was verbroken en ik had het geofferde bedrag “honderdvoudig” 
teruggekregen. Fout! De tijd ging voorbij en ik ontdekte dat ik opnieuw moeite had om de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Dit bracht me ertoe de Heer hierover te vragen. Op dit punt begon Hij mij inzicht te geven 
over de grondslag en de met “Jezus” ondertekende cheques. Hij maakte me bekend dat ik Hem weer 
bestolen had door aan onheilige altaars te geven. De onheilige altaars bleken kerken te zijn die Gods 
geld niet op een rechtvaardige manier besteden. Dus wist ik dat ik opnieuw onder de vloek zat. Ik had 
Hem onbewust bestolen en dat was te wijten aan het feit dat Hij een onrechtvaardig aanbod niet kan 
honoreren. 
Dus bad ik opnieuw en vroeg vergeving voor dat ik de Heer beroofd had. Ook vroeg ik om het bedrag wat 
Hij wilde accepteren als betaling voor de schuld die ik had. Ik wist dat alle mensen die bij Mr. Avanzini‟s 
samenkomst waren geweest verloren hadden wat ze dachten te hebben gewonnen, doordat ze tienden 
gegeven hadden op onheilige altaars.  
Persoonlijk ken ik een apostel en zijn vrouw, aan wie de Heer gezegd had dat ze gaven aan een onheilig 
altaar, en dat was jaren voor deze ervaring. God heeft het al gezegd, het is niets nieuws, maar niemand 
begreep het!  



Om verder te gaan, we hebben de boodschap van Mr. Avanzini in het verleden doorgegeven aan mensen, 
en de Heer heeft hen altijd een bedrag gegeven welke Hij wilde accepteren als betaling voor de schuld van 
die mensen. Hij heeft meer dan eens aan echtparen, aan ieder afzonderlijk, hetzelfde bedrag gegeven. 
Bestaat er een betere voortdurende bevestiging? Maar om je de waarheid te zeggen ben ik opgehouden 
deze les door geven, want het is zinloos als men daarna wel doorgaat het te geven aan onheilige altaars 
(kerken die Gods geld gebruiken voor onrechtvaardige doelen). Want dan geven ze alsnog een open deur 
aan de vijand. Nu onderwijs ik niet meer de vergeving van achterstallige schuld tenzij ik ook kan 
onderwijzen over het op de goede manier geven van tienden.  
De grondslag die de Heer me getoond had en die Hij aan mij zou geven, een grondslag die ze niet in de 
samenkomst in Colorade hadden, is simpelweg het feit, dat God het geven van tienden niet als gedaan 
beschouwd wanneer het niet gegeven is aan hen welke Hij in Zijn Woord gespecificeerd heeft. 
Het wordt tijd dat we in praktijk brengen, de vloek breken en er dan voor zorgen dat we God niet weer 
beroven. De vijand zegt dat dit dwaasheid is, hiermee voeding gevend in onze gedachten aan allerlei 
dingen, zoal hij bij Eva gedaan heeft. Hij zegt dat het te moeilijk is, te veel problemen veroorzaakt. Maar ik 
zeg je nu dat het eenvoudig is, niet moeilijk. Het is niet moeilijker om Gods tienden aan een kerk te 
geven die het goed aflevert aan mensen dan de tienden te geven aan een hoererende kerk! Bidden 
en de vloek kwijt raken is niets! De vijand zal je proberen te vertellen dat het te moeilijk is, met allerlei 
religieuze en niet religieuze argumenten. Het wordt nu eens tijd voor verandering in de kerk! 
     
Psalm 55:19  
God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij 
God niet vrezen. 
 
Het wordt tijd voor u om te bidden en God te vragen wat Hij wil accepteren als bedrag om uw achterstallige 
schuld aan Hem te vereffenen. Een achterstallige schuld die ontstaan is door het gebruiken van Zijn tienden 
voor eigen doelen. Satan gebruikt dit, met recht, om ons voor God aan te klagen. God zal u een bedrag 
bekend maken. Nadat u dat bedrag hebt gekregen schrijft u het op of schrijf een cheque uit, geef het af, of 
zeg wat Hij u zegt te doen. Verbreek de vloek in Jezus Naam, dan zal, wanneer de duivel u aanklaagt voor 
het stelen van God in het verleden, God het juridische recht hebben om tegen de Satan te zeggen: “Nee”. 
God kan dan zeggen, het staat geschreven (gedocumenteerd); voor die schuld is vereffend.” Jezus 
verwees naar wat geschreven stond (gedocumenteerd) om af te rekenen met de duivel (Matheus 4:1-10). 
Dit is precies hetzelfde. 

Verzeker je ervan dat je niet opnieuw van God steelt, door erop toe te zien dat je volledig tienden op de 
juiste manier wordt gebruikt (afgegeven). Breng het zelf wanneer dat moet, maar het is beter om hierin 
samen te werken met anderen omdat God gemeenschappelijke deelname wil. Hij wil je onderwijzen! Als het 
je niet lukt om te beginnen, neem dan contact met ons op ( Take His Heart to the World Ministries) en we 
zullen je helpen. Het wordt tijd dat Christenen deuren sluiten! Denk eraan, het is een proces. Er is tijd 
voor nodig om een haag te laten groeien, en het is niet iets wat gebeurd door met je vinger te knippen. 

Laten we het kort samenvatten. 
Stap een: Bid en vraag God om het bedrag welke Hij wil accepteren om je schuld te vereffenen. 
 
Stap twee: Dank God dat Hij u het bedrag bekend gemaakt heft. Verbreek de vloek in de naam van Jezus! 
Breng daarna het bedrag weg. (wees er zeker van dat het komt bij de door God aangewezen personen, 
geen bediening of stichting, tenzij je weet dat zij het gehele bedrag 100% brengen bij de door God 
gespecificeerde personen.) 

Stap drie: Zorg ervan af dat moment voor dat uw tienden goed worden gegeven. 

 7. Wettelijke bescherming | de Heer wil wettelijk Zijn Bruid Beschermen  

 

Wettelijke Bescherming | De Heer wil Wettelijk Zijn Bruid Beschermen! 
(Als een perfecte Echtgenoot zou doen!) 

God  zegt dat we van de daken moeten roepen wat Hij ons ‟s nachts laat zien. Daarom zal ik hier enkele 
van de “dingen van de Geest” doorgeven die de Heer me gaf nadat ik deze twee artikelen op het web 



geplaatst had.  

Wat gebeurt er wanneer ik geen tienden geef of, in geloof, geef aan een kerk die het onwetend het 
gebruikt voor hoererende doelen?  

Mijn ervaring met de vergeving van Schuld!  Of…De vloek komt niet zonder oorzaak! Spreuken 
26:1,2  

 Terwijl ik de bovenstaande artikelen schreef en ze op het web plaatste, vroeg ik de Heer waar de grens 
van de bescherming ligt voor dagelijkse gebeurtenissen wanneer we op de goede manier tienden 
geven. Met andere woorden wat zou wel en wat niet moeten kunnen gebeuren wanneer je de haag van 
bescherming om je heen hebt? Hier zijn vijf scene‟s, waarvan vier “beelden van bescherming” zijn. 

Gegeven – 16 December 1998  

De eerste twee scene’s hebben te maken met:  

Maleachi 3: 9-11 

 Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.Brengt al de tienden in het 
schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u 
dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg 
wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en 
de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen. 

De eerste scene  was een muur van geld aan een wijnstok die op me af kwam als een vloedgolf. Het was 
enorm groot en ging links en rechts aan mij voorbij zover als ik kon zien! Ik stond aan Gods kant van het 
altaar en de muur van geld kwam van de kant van het altaar van de mensen.  

Spreuken 13: 22 

. . .maar het vermogen des zondaars(slechten) is voor den rechtvaardige weggelegd. 

Ik hoop dat het verband ziet tussen de muur van geld, welke de Heilige geest liet zien, en Maleachi 3:9-11 
en Spreuken 13:22. Ik heb de voorspoed theorie horen prediken aan de hand van deze twee teksten. Ik 
heb gezien dat er kerken gebouwd werden aan de hand van deze prediking, want mensen houden ervan 
dit te horen. Maar het is nog nooit gebeurd zoals de schrift aangeeft. Daarvoor is een reden! 

   

De tweede scene is een beeld van een soort 
bescherming 

    Ik geef het in de vorm van een tekening zodat het nog 
beter te begrijpen is. Het beeld is een deel van mijn vaders 
boerderij. Een beek loopt door de bomen. Er zijn twee beken 
die invloed hebben op dit stuk land, dat ligt tussen zijn huis 
en de eerste beek. Ik weet waar de vloedlijn is en heb die 
aangegeven in het beeld met de rode gestreepte lijn. Toen 
dit visioen aan mij werd gegeven door de Heilige Geest, keek 
ik vanaf een hoogte van ongeveer 2400 mtr. Boven mijn 
vaders huis neer op het land. Ik vroeg me af wat het grijze 
was wat bijna rond het hele land liep. Vanuit mijn positie leek 
het nogal rafelig. Ik vroeg me af hoe dit stuk land bewerkt 
moest worden binnen in deze, naar het leek, decoratieve 
muur. Plotseling stond ik op de grond in de achtertuin in een 



opening, aangegeven met de 
paarse stip. 

(Ik heb een afbeelding gemaakt 
zodat te zien is wat de omvang 
was van wat ik zag)  
   
   
   
   
   

   
 Ik stond tussen iets wat ik toen kon onderscheiden als een pas gegoten betonnen muur. Ik kon, vanwaar 
ik stond, alleen de schuine binnenmuur zien,. Ik liep naar de linker muur en al gauw kon ik eromheen. Tot 
mijn verbazing zag ik dat de muur aan de buitenkant recht naar beneden liep. Toen begreep ik pas echt 
wat het was. Het was een vloedmuur, zonder naden, rond het hele veld! Ik reikte ernaar en raakte de 
muur aan en realiseerde dat ik in het werkelijke leven nog nooit zulke goede kwaliteit beton gezien had. Ik 
wist ook dat de muur in de grond doorliep, zoals te zien is op de tekening. Ik liep terug naar de binnenkant 
van de muur en wist dat de muur op de vloedlijn stond en dat op geen enkele manier dit veld nog 
overstroomd kon raken. Einde visioen. 

Het is moeilijk voor te stellen dat beide, zowel de geld scene als de muur van bescherming tegen de 
vijandelijke vloed scene, te maken  hebben met Maleachie 3:9-11. Maar waarom zag ik de muur eerst als 
decoratie?  
De Heer is bezig met mij en u, omdat ik weet dat er mensen zijn die op dezelfde manier denken over de 
leerstellingen die door de kerk rondgaan. Ik ben ze zat en wil er geen deel van uitmaken. Daarom 
spreek en leer ik zeer weinig van wat niet door God aan me getoond is als waar. God geeft ons deze 
“Dingen van de Geest” om ons geloof op te bouwen, zodat we de nodige stappen kunnen zetten om in 
Zijn goddelijke bescherming te komen. Er zijn stappen voor nodig en stappen nemen kost tijd. Het is 
niet een zaak van even met de vingers knippen! De muur leek decoratie vanaf een afstand. Maar na het 
bekeken te hebben was ik verbaasd te ontdekken dat het zeer zeker geen decor was. 
 De Heer zegt u en mij dat dit geen versiering is, geen voorbijgaande leerstelling. Het is werkelijkheid. 
Het is zoals het is, Wanneer je Zijn tienden afgeeft op de goede manier en Hem niet berooft: 
 
… En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok 
op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen. 

Waarom vroeg ik me af hoe dit stuk land bewerkt moest worden?  Terugkijkend naar het beeld, kun je zien 
dat de enige manier om op dit land te komen isdoor de achtertuin. Er is GEEN ANDERE WEG! De 
achtertuin heft te maken met jouw achterkant (rug) en Gods bescherming daarvan! God wil je achterkant 
beschermen, zoals ik in het vorige artikel beschreven heb. Vanuit de scene heeft de Heilige Geest ons 
geleerd, dat bescherming in je achtertuin begint en dan de vrucht van jouw grond omvat! 

Waar beschermt deze muur je tegen? Een plaats in de Bijbel om daarnaar te kijken is in Deuteronomium 
28, naar de tekenen van onder een vloek zijn. Wetend dat deze dingen niet zouden moeten gebeuren, 
maar ik zal je ze zelf laten opzoeken. 

De vijand komt als een vloed binnen! Kijk naar hoe hij Jobs leven binnenkwam als een vloed. Bedenkend 
dat Gods haag (de vorm van bescherming) deze identificeerbare soorten van aanval, tegengehouden had.  

Job 1:13-19 

 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken in het huis van hun broeder, 
den eerstgeborene.Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De runderen waren ploegende, en de ezelinnen 
weidende aan hun zijden.Doch de Sabeers deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongeren met de 
scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo 
kwam een ander, en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en ontstak onder de schapen en onder de 
jongeren, en verteerde ze; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, 
zo kwam een ander, en zeide: De Chaldeen stelden drie hopen, en vielen op de kemelen aan, en namen 



ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan 
te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en 
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; En zie, een grote wind kwam van over de 
woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben 
maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen 

Dan krijgt satan permissie om Jobs lichaam aan te tasten! 

Job 2:5-8  

Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal 
zegenen! 
En de Heere zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. 
Toen ging de satan uit van het aangezicht des Heeren, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool 
af tot zijn schedel toe. 
En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as. 

 
Gegeven – 22 Dec.  1998, Een ander beeld van een vorm van bescherming door God. 

In de scene werd getoond, dat wanneer ik in verbond met God zou wandelen en de “dingen van de Geest” 
zou navolgen (het was duidelijk gemaakt dat dat een deel van het wandelen in verbond met God was). 
Dat ik dan op een bovennatuurlijke manier beschermd zou zijn! Aan het einde van de scene liep ik door 
een massa mensen die mij wilden grijpen om me te vernietigen maar ze konden niet dichterbij dan 
ongeveer 60 centimeter komen. Ik stak mijn hand uit naar een persoon en sprak enkele vriendelijke 
woorden tot hem, maar zij konden mij niet aanraken! 

Dit deed me denken Jezus ’s bovennatuurlijke bescherming welke verkregen had doordat Hij in het 
verbond wandelde dat al op de aarde opgericht was door Zijn Vader en Hij volgde de “dingen van de 
Geest” na (gehoorzaamheid).   De volgende Schriftgedeeltes spreken over dezelfde bovennatuurlijke 
bescherming, die ik ervoer in het visioen 

Luke 4:28-30  

En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem 
uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem 
van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. 

Allen in de synagoge waren erop gebrand Jezus leven te nemen, maar Jezus goddelijke bescherming 
kwam tussen beide. Dit was geen kleine groep mensen 

 
Johannes 8:57-59 

De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? 
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. 
Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, 
gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij 

 Johannes 8:19-20  

Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien 
gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen. 
Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en niemand greep Hem; want Zijn ure 
was nog niet gekomen. 

Jezus zei dat niemand Zijn leven kon nemen tenzij Hij het zelf aflag. Waarom? Zijn Vaders 



verbondsbescherming. 

Gegeven - 25 Dec.  1998, Een ander beeld aangaande bescherming!  

 Ik werd in een kamer gebracht waar men kon rusten. Het was groot, zoals een auditorium met houten 
vloeren en wanden. Op de noordoostelijke muur (deze ruimte was niet loodrecht) waren veel deuren, niet 
deuren voor mensen, maar rechthoekige deuren en vierkante deuren van allerlei formaat. Die deuren 
bedekten de hele muur tot ongeveer 3,5 meter hoog. Deze deuren waren allemaal dicht. De enige manier 
om ze te openen was van binnenuit! In de scene, werd mij getoond dat arbeiders van de kerk niet 
van het bestaan van deze kamer afwisten! Het meest verbazende aan deze kamer was dat het niets 
kostte om er te kunnen zijn. 
De kamer was een plaats van rust en bescherming. Alle deuren waardoor de vijand binnen kon komen 
waren gesloten. Iemand van binnen moest de deur open doen voor de vijand! Een beeld van iemand die 
een van deze kleine deuren opendeed voor de vijand, nadat ze in die kamer waren gekomen, zou 
opzettelijke ongehoorzaamheid zijn aan iets wat de Heer gezegd had te doen of niet te doen. De reden 
waarom God zegt dat het niets kost, om in die kamer te verblijven is dit feit: De tienden zijn van de Heer 
en wanneer je dat afgegeven hebt heb je niets gegeven (het heeft jou niets gekost) omdat het van God is 
en nooit aan jou HEEFT toebehoord!  Hij had het jou toevertrouwd, maar wanneer je het van Hem steelt 
door het niet af te geven op de juiste manier, kun je op geen enkele manier in die kamer komen. 

Gegeven – 26 Dec. 1998, Een ander beeld van bescherming. 

 In deze scene was ik in een afgesloten ruimte in de gevangenis, toen enkele mannen, waar ik aan kennis 
had, mij wilden vermoorden omdat ik iets goeds gedaan had. Ik was niet zeker wie van de mannen daar 
me wilde vermoorden. Ik liep over de binnenplaats, wensend dat ik me kon verstoppen, toen er een paar 
mannen regelrecht op me af kwamen en zeiden, “Ga hieronder.” Het was onder een frame van iets. Ik 
ging eronder zitten en de mannen gingen om me heen staan , en enkelen gingen naast me zitten zodat 
het niet verdacht leek dat ik daar zat. De mannen die me wilden vermoorden kwamen! Het was alsof de 
mafia me zocht. Ze vonden me niet door de bescherming van de vreemden die wisten wie de 
moordenaars waren.  
De algemene gedachte is dat God soms mensen gebruikt om diegene te beschermen die Hij wil 
beschermen. 
 
Handelingen 18: 9-10 
En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. 
Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in 
deze stad. 

 De Heer wil ZIjn toekomstige Bruid op een wettige manier beschermen. 

Als jonge aanstaande bruidegom was ik erg beschermend voor mijn aanstaande bruid en dat ging door in 
het huwelijk. Ik kan je zeggen, nadat ik in de hemel geweest ben, de Heer wil Zijn aanstaande Bruid 
beschermen in een zo ‟n grote mate, door Zijn liefde, dat ons begrip te boven gaat. Om u te vertellen over 
Zijn liefde, zou u moeten weten dat Hij hetzelfde zou hebben gedaan voor een persoon! Een persoon 
gered! Alstublieft, laat dit even tot u doordringen. Weet dat de Heer de kerk wil beschermen voor zijn 
vijand! Om iets van het probleem te begrijpen, geef ik u een beeld. Dit geldt voor een man die getrouwd 
geweest is, bijna gaat trouwen, of ooit eens zal trouwen. 
We kijken eens naar een man die op het punt staat te gaan trouwen met een meisje dat steelt van haar 
toekomstige echtgenoot, en ze is intiem met andere mannen (hoererij). Deze man houd van zijn 
toekomstige vrouw, grenzeloos, en hij vergeeft haar op regelmatig. Op eem dag komt de politie (duivel) en 
arresteert de toekomstige bruid, en zet haar gevangen. Ze wordt gevangen gehouden omdat het wettig 
juist is! Ik hoop dat u de parallel ziet van de positie van Jezus aangaande Zijn Kerk/Toekomstige Bruid. 
Wanneer u werkelijk kijkt, is het niet moeilijk te zien dat de kerk in de wereld, onwetend, gevangen 
gehouden wordt. 
In de oorspronkelijke profetie aan deze bediening zei God, “Ik verlang ernaar jullie de prijs te geven!” Ik 
begreep dit niet en dacht, “ Dit is de Schepper van het universum Die spreekt; Als Hij het ons wil geven 
waarom doet Hij het dan niet?” God zei persoonlijk tegen mij toen Hij met me bezig was over deze 
bediening en het doel ervan. “Ik wil iets bouwen wat niet afgebroken kan worden!” Het is allemaal een 
zaak van de wet! God kan Zijn toekomstige Bruid niet beschermen wanneer ze Hem besteelt! Dat 



zou illegaal zijn! Het maakt niet uit hoeveel Hij van haar houdt, of zij van Hem.  

   

8.Wapenrusting van God | God onthult dat Zijn bescherming meer is dan wat ik dacht.  

 God Onthult dat Zijn Bescherming Meer is Dan Ik Dacht ! 
(Zelfs wanneer je de hele wapenrusting van God hebt kun je nog steeds niet je rug beschermen)  

Introductie: 

Alhoewel dit voor iedereen geldt, hoop ik special dat zij die mijn moeder gekend hebben het zullen lezen. 
Mijn moeder ging voor haar tijd naar de Heer, voordat haar doel op deze aarde volbracht was. In het 
laatste van haar leven, kwam ik haar woonkamer binnen en zei ze de volgende woorden tegen me, “Roy, 
ik heb zoveel dingen verkeerd geïnterpreteerd. Neem al mijn geschriften (hiermee bedoelde ze al haar 
verslagen van de “dingen van de Geest”) en gebruik ze elke manier die je maar kunt. Zeg het ze!” U zult 
later in dit artikel iets begrijpen van waarom ze dit tegen me gezegd heeft. Ze wilde dat ik aan de 
Christenen vertelde wat zij gemist had. Ze wilde niet dat zij hetzelfde zouden doen! Een korte tijd na mijn 
moeders overlijden, vroeg de Heer mij, “Ga je jouw moeder eren?” Dit artikel bevat slechts een klein 
gedeelte van dat wat zij bedoelde. 

 Wapenrusting van God | God Onthult dat Zijn Bescherming Meer is Dan Ik Dacht. 

  De Heer heeft een keer tegen een bekende van mij gezegd, “Het is belangrijk om tienden te geven.” Ik 
wist dat op dat moment, noch die person noch ik werkelijk de betekenis begrepen van wat God zei?  Maar 
ik wist wanneer de God die de Hemelen en de aarde gemaakt heeft, dit met Zijn mond zei, dat het dan 
belangrijk moest zijn? Het is werkelijk van belang! Vanzelfsprekend spreekt God hier van tienden 
geven op de juiste manier! Onjuist gegeven tienden Zijn voor Hem geen tienden. Hij is een God van 
absolute waarheid. 
Ik heb met u gedeeld wat God me heeft laten zien over Zijn bescherming, en het feit dat Hij werkelijk Zijn 
volk wil beschermen. OP 13 maart 1999, openbaarde de Heer aan mij, in een nachtscene, dat Zijn 
bescherming meer was dan ik dacht. De Heer heeft me opdracht gegeven om te delen wat Hij me heeft 
getoond. Hij vergroot het beeld van bescherming wat Hij ons gaf bij het op de juiste manier tienden 
geven. 
 
Het visioen, Zaterdag 13 maart 1999 
Ik zat in mijn vader woonkamer, met mijn familie. Ik keek uit het grote op het zuiden gerichte raam, naar 
hetzelfde veld dat God gebruikt had om mij Zijn bescherming van de vijandelijke vloed te tonen. Het was 
een prettige zonnige dag maar plotseling zag ik een tornado, een tamelijk grote, die het veld raakte en 
richting het huis kwam. De zon scheen nog steeds. Ik sprong op en riep tegen iedereen dat ze moesten 
schuilen in de kelder, omdat er een tornade aankwam! Ze kwamen niet in beweging en ik bleef hun 
zeggen terwijl ik door het huis naar de kelderdeur liep, dat ze moesten gaan, “Ga! Ga! Kom!” Ik kwam bij 
de kelderdeur en wachtte op hen om hen naar de veligheid te helpen. Ik keek door de achterdeur naar 
buiten en zag dat de tornade op de plek was waar de schuur had gestaan. Hij was zo groot als de 
achtertuin. Ik schreeuwde naar de familie dat hij al bij de schuur was en dat hij eraan kwam. “Zoek 
dekking!” Eindelijk verscheen mijn vader bij de keukendeur en ik zag mijn jongere broer in de keuken. Mijn 
jongere broer was iets verder weg en zijn beeld was niet helder. Ik sprak verwoed tegen iedereen dat ze 
dekking moesten zoeken maar niemand was werkelijk geïnteresseerd. Ze geloofden niet dat daarbuiten 
een tornado was. Uiteindelijk was het een prachtige zonnige dag! Mijn Vader stond nu dichtbij genoeg en 
ik gaf hem een duw richting de deur en zei: “Ga de kelder in!” Hij verzette een paar stappen terwijl ik hem 
duwde maar toen stopte hij net toen hij bij de deur was. Omdat hij de laatste stappen bij de kelder deur  
niet wilde zetten strompelde hij de trap af, viel en stopte toen hij halfweg de trap was en belande op zijn 
rug en had pijn. Ik kon hem niet aanzetten om naar beneden te gaan. Hij was nog maar op de helft van de 
bescherming en ook nog alleen omdat ik hem die eerste duw gegeven had. Ik ging uiteindelijk naar 
beneden, de bescherming binnen, om te zien dat de muren en fundering uit nieuwe beton bestonden en 
veel dikker waren dan wat gebruikelijk wasvoor kelders. Ik zag dat de bescherming veel beter waren 
dan ik gedacht had. Ik schreeuwde nog steeds naar mijn familie dat ze dekking voor de tornado zoeken. 
Ik zocht zelf naar een plaats waar ik de beste bescherming had, omdat ik wist dat de tornado nu in de 
achtertuin was. (In de Geest) zag ik dat er een gedeelte met een betonnen zoldering in de kelder was, wat 
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de beste plaats om te schuilen was. Ik wist dat het onder de slaapkamer was, en wel precies onder het 
bed. Ik zocht naar die plek toen de scene eindigde. 
Om wat achtergrond informatie te geven zodat je de scene begrijpt en wat Gods boodschap hierin is, zal 
ik enkele dingen onthullen die in mijn leven en die van mijn vader en moeder gebeurd zijn. 
Allereerst, het beton wat nieuwe was en dikker dan voor een keldermuur gebruikelijk, was van dezelfde 
hoge kwaliteit als het beton van de beschermende muur rond het veld. Hieruit weten we dat de 
bescherming waar we het hier over hebben te maken heeft met de eerste scene over bescherming in: “ 
De Heer wil ZIjn toekomstige Bruid op een wettige manier beschermen.” Er is een reden waarom de Heer 
deze scene gaf alsook de eerste scene over bescherming (Lees) (film) Het is zijn Basis regel (bottom 
line) van fundamentele bescherming voor ons 

   
 
 
 
 
 
 
Ik heb de tekening opnieuw toegevoegd om uw geheugen op 
te frissen. De grijze lijnen staan voor de vloed kering tegen de 
vijand in de eerste scene over bescherming. 
Om te begrijpen waarom de Heer openbaarde dat mijn vader 
halverwege de bescherming was, moet ik u vertellen wat er 
gebeurde tijdens het overlijden van mijn moeder, om bij de 
Heer te zijn. Enige tijd geleden zei de Heer dat ik een Proces 
Schema moest maken over het leven van mijn moeder, waarin 
de “dingen van de Geest” verwerkt waren die zij van de Heer 
ontvangen had. Ik zal tenminste een van die “dingen van de 

Geest” in dit artikel vertellen. Ook moeten we de symboliek begrijpen en speciaal waar de achtertuin voor 
staat. In beide scènes. Maar eerst, een klein stukje achtergrond van mijn moeder, zodat je een beter beeld 
van haar krijgt, de situatie van de kerk. En het gebrek aan kennis en inzicht dat haar leven beïnvloedde en 
uiteindelijk haar leven voortijdig beëindigde 
 
Mijn moeder was geliefd bij velen en stond bekend als een vrouw met veel geloof. Als jonge vrouw was zij 
op wonderbaarlijke wijze genezen van hartproblemen toen ze een kerkdienst binnenliep in Denver, CO. 
De Heer zegende haar krachtig, niemand was erbij betrokken, tijdens die soevereine daad. Haar arts zei 
dat ze genezen was en dat ze het hart van een zestienjarige had. Moeder was een onderwijzer van de 
geestelijke strijd,een leraar van het evangelie, en stond bekend bij velen dat ze de Heer hoorde. Ik zag 
mensen naar haar opkijken en haar vragen, “Wat zegt de Heer?” Ze was een vrouw van gebed. Toen ik 
God ervoer in 1980, zag in een visioen dat ik mijn moeder moest bedanken voor haar gebed voor mij. Dat 
deed ik direct.  
Met deze achtergrond informatie kunnen we nu in een gedeelte duiken van mijn moeders Proces Schema. 
Mijn moeder werd ziek en kreeg als diagnose darmkanker. Ze onderging enkele chemokuren  en natuurlijk 
waren er veel christenen die voor haar baden. Ze werd voorbereid om een operatie aan haar darmen te 
ondergaan waarbij ze het aangetaste gedeelte zouden verwijderen. De volgende dag na de operatie 
stonden mijn vrouw en ik aan haar bed. Ze zei tegen me dat ze gedroomt had en dat de Heer haar gezegd 

had de droom aan mij te vertellen.  
 
Ze vertelde dat ze een prachtige sterke boom in een park 
zag. Rondom die boom was een gracht met vies water. In het 
gras  buiten deze gracht lag een slang op de loer, in de 
richting de boom. Op dat moment bewoog hij niet. Mijn 
moeder zei me dat ze wist dat zij de boom was.  Die morgen 
had de Heer met mij gesproken over mensen die autoriteit in 
ons leven hebben, zoals dokters en bankiers. Ik wist, door 
wat ik gehoord had, dat de chirurg niet possitief zou spreken 
over  haar mogelijke en gehele herstel van de kanker. Wij 
deden wat de meenste “woord” mensen doen en we 
verwijderden zijn autoriteit om te spreken in haar leven in de 
geestelijke werkelijkheid. Op dat moment dacht ik dat de 
Heer die morgen met me gesproken had over het vieze water 
rondom de boom. IK had het mis!  De Heilige Geest had een 



juist beeld van min moeders situatie gegeven en de Heer wilde dat ik de droom wist omdat Hij de juiste 
intrepetatie later aan mij zou geven. Het juiste beeld is dat de slang de Satan is. De boom was moeder, 
geplant, maar rond haar fundering hadden mensen een gracht gegraven  met de bedoeling de boom te 
beschermen. (Grachten werden rond een kasteel gebouwd om die te beschermen in de tijd van de 
koningen en kastelen. ) Het water dat de boom voedde (mijn moeder) had deze boom sterk en gezond 
gemaakt maar het was vies, onzuiver en voorzag niet in bescherming tegen de vijand. Als het water 
helder ws geweest had mijn moeder of ieder ander gezien dat de slang naar de boom kwam door het 
water. (Het water van de troon van God is helder en je kunt erdoor heen kijken.) De boom zou geplant 
moeten zijn bij een rivier van helder water.  
 Om verder te gaan met wat er in het leven van mijn moeder geberurde, Natuurlijk ging ze voor controles 
naar de dokters. Later bacht haar geloof en het geloof van anderen haar tot het punt dat ze door de dokter 
(verrast als hij was) gezond verklaart. Onze familie en de Christenen die ervan wisten zeiden, “Glorie aan 
God! Dank U Jezus,” en al die soort van dingen die we op onze eigen manier zeggen. 
Het woord welke moeder gelooft en onderwezen had, had al die jaren haar leven (deze boom) gevoed, en 
door geloof had het haar gezond en vol leven gemaakt, precies zoals haar droom aangaf. Maar denk 
eraan, het “woord” wat moeder geloofde, dat “woord” dat “haar tot gezondheid geleid had” voorzag niet in 
bescherming tegen de Satan, zelf, zoals duidelijk in de droom aagegeven werd. 
Om verder te gaan met wat er gebeurde: een paar weken nadat de dokter haar gezegd had dat haar 
lichaam vrij van kanker was en we allemaal blij waren, begon moeder zich ziek te voelen. Ik wist hier niets 
van totdat moeder naar de dokter geweest was en ze me vertelde dat haar lichaam vol met kanker zat, en 
dat niemand er meer iets aan kon doen dan God! 
In deze tijd gaf de Heer me een visoen! Ik zag mijn moeder staand in haar achtertuin en in een flits 
zag ik een gigantische slang haar in een keer opeten. Ik wist dat Satan mijn moeder genomen had. Ik 
wist ook dat waar hij haar genomen had (in de achtertuin) belangrijk was voor zover het Proces Schema 
aanging. 
Er was enorm veel gebed door verschillende groepen bij haar thuis, ik nam aan sommigen daarvan deel. 
Iedereen deed wat hij wist te doen, maar moeders gezondheid verslechterde. Terugkijkend naar deze 
gebedsbijeenkomsten, zorgden ze er altijd voor dat moeder op een bepaalde beter voelde, maar het was 
altijd kortstondig. Tijdens die periode liet de Heer me in een droom dat schapen probeerden dezelfde 
slang op te eten (doorslikken) die mijn moeder in een keer opat. Mij werd getoond dat het niet gedaan 
kon worden. De enige manier waarop we de duivel kunnen verslaan is op de legale manier zoals de 
Heer deed. 

Mijn moeder was aan huis gebonden. Toen op een morgen gaf de Heer me opdracht om haar als een 
profeet te bedienen, niet als zoon. Hij zei, “Zeg haar de waarheid!” Hoe wil je dat klaarspelen? In ieder 
geval, ik ging naar haar toe en de enige manier om erover te beginnen was met dat wat God me die 
morgen tegen me gezegd had! Ik zei haar dat ik tegen haar zou spreken als profeet, niet als zoon. Ze 
verwelkomde  het met open armen. Mijn vader zat naast haar te luisteren.  Ik zei haar dat ze de Heer 
moest zoeken over alles wat ik haar zei, en ik wist dat ze dat zou doen. Ik nam heel veel dingen met haar 
door en legde ze uit, zoals dromen en “dingen van de Geest” waarvan ik wist  dat ze die door de jaren 
heen gekregen had en verkeerd had.geinterpreteerd. Ik  eindigde ermee nog een keer te vertellen over 
tienden, het afgeven ervan , en over wat ik geleerd had over rechtvaardigheid van het  gemeenschappelijk 
lichaam. Ik vertelde haar over het visioen van de slang die haar in een keer opgegeten had in haar 
achtertuin. Ik ging nog vaak terug en we hadden geweldige gesprekken over allerlei dingen. Bij een van 
die ontmoetingen zei ze dat ze nu inzag wat ik bedoelde over Gods tienden en ze gaf mijn vader de 
opdracht al hun tienden aan de kerk te geven waar ik lid van was. (U moet begirjpen, dat zij de 
belangrijkste stichster van de kerk was waar zij lid van was.) Ik dacht, “Zal vader dit goed opnemen?” Nou, 
dat deed hij niet. Hij besloot om de helft van hun tienden aan de kerk te geven waar ik heen ging  en de 
andere helft naar hun eigen kerk. Hij handhaaft nog steeds die onderverdeling. Daarom onthulde de 
Heilige Geest in de eerste scene over mijn familie, dat mijn vader halverwege de bescherming was met 
de tornado die, door de achtertuin, richting ons huis kwam. 
De achtertuin heeft met onze rugzijde te maken. Een persoon wordt symbolisch weergegeven als een huis 
en de achtertuin is onze achterkant. Zelfs als we de hele wapenrusting van God dragen dan kunnen 
we nog steeds niet onze achterkant in de gaten houden. Ga maar na! Men kan zichzelf geen 
rugdekking geven. God is de enige die dat kan! (In de scene van het veld met de betonnen bescherming, 
die beschermende muur begon in de achtertuin!) 
De openbaring, ik kan het niet ontkennen, die de Heer me gegeven had was niets dan een grote 
bevestiging van wat God me geleerd had over Zijn bescherming. Ik vroeg de Heer, “Zou mijn moeder nu 
nog hier zijn en in staat haar roeping af te maken, wanneer ze niet onwetend van U had gestolen door 
haar tienden aan een kerk te geven die het voor hoerige praktijken gebruikt?” Ik verwachtte dat de Heer 
me een bevestiging in een droom zou geven, of in een visioen, of een woord of iets dergelijks, maar je 
kent de Heer! Hij nam me eenvoudigweg mee terug naar het oorspronkelijke teksten die ik had gekregen 



om me te onderwijzen in het afgeven van Zijn tienden. Ik keek naar het einde van deze eerste set van 
teksten. 
 
….en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht (acthterhoede)wezen. 
 
De Heer is de Enige die ons kan beschermen tegen Satan en het is Zijn Glorie 
 
Is niet dit het vasten, dat Ik (God) verkies?: (God koos ervoor het zonder Zijn rijkdom te stellen – tienden)  
dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de 
verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt (Wij zijn Zijn 
handen, als kerk en als individu) , en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij 
hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw 
genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid 
des Heeren zal uw achtertocht wezen. 
 

. . . the glory of the Lord shall be thy rearward (protection - KJV).  

The Lord is the only one who can give us protection from Satan and it is His Glory!  

Wat deze schriftgedeeltes betreft:  
 Denk eraan, dat de Heer mij onderwezen heft dat God aan het vasten is, het zonder iets doet wat van 
Hem is. Het is het enige wat Hij voor zichzelf gehouden heeft, Zijn Tienden, met het doel dat de 
verpletterden (verdrukten) vrij gelaten worden! Wij (het kerkelijk lichaam) zijn Zijn vaten, Zijn handen, 
om dat uit te voeren op de aarde. Het resultaat van het goed doen van deze dingen is dat de Heer onze 
achterhoede is, onze bescherming. Wanneer je dit uitzoekt, zul je een beeld krijgen van dat Hij ons 
eigenlijk naar Zichzelf toetrekt. Daardoor wordt Hij onze beschermer en doet Hij alles wat nodig is in onze 
situatie! 
Gods leefregels houden nooit op! Dat is een belofte! Nadat mijn moeder gestorven was, liet de Heer me 
een groot huis op een heuvel zien met twee verdiepingen; zien. Het kan een landhuis geweest zijn want 
zo groot was het wel. Hij vroeg, “Zou het niet fijn geweest zijn wanneer ze lang genoeg geleefd had om 
hier te wonen?” Ik wist dat het een plaats was waar ze zou hebben gewoond. Mijn moeder is ging niet 
dood, of werd ze niet vernietigd door Satan, door gebrek aan geloof. Ze ging voor haar tijd naar huis 
door gebrek aan kennis. God zegt in Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is…   
Nu, omdat de Heer me gezegd had waardoor mijn moeder te vroeg naar huis was gegaan, was ik in staat 
een groter beeld te zien. Van de reden waarom God dit beeld gaf door Zijn mond over de Hoer. De 
Hoer mist niet alleen de redding als gevolg van haar leerstellingen maar zorgt ook voor het toevoegen van 
dood aan ons fysiek leven door haar daden. 
 
Spreuken 7:24-27 
Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns monds. 
Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden. 
Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele.(mijn moeder) 
Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods.( mijn moeder) 
Spreuken 7 21-23 
Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem (mijn moeder) aan door het gevlei 
harer lippen. 
Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der 
boeien. 
Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat 
dezelve tegen zijn leven is.(mijn moeder) 
 
Mijn moeder was een sterke Christen (in de Engelse vertaling worden deze woorden gebruikt voor “en al 
haar gedoden zijn machtig vele”. Zij spreken dus van “machtige” gedoden in plaats van “machtig” te 
plaatsen voor vele.) en ze bracht velen tot de Heer! Maar goed, velen van jullie hebben dat ook! God 
roept ons (de kerk) allemaal uit de hoererij, omdat het voor ons eigen bestwil is (Leven)! 
We kunnen persoonlijk in Gods bescherming komen zonder strijd en gebed. God heeft dit door Zijn Geest 
aan mij getoond! Ik vertel een deel van een scene die de Heer mij gaf op maandag 15 maart 1999. 
 
... Ik stond in een dal waarvan het water afvloeide in een beek of rivier waarin enkele mensen aan het 



vissen waren. (deze mensen staan voor “Vissers van Mensen.) Ik keek naar beneden naar mijn voeten en 
daar zag ik een hele lange slang die dood leek. (De Vissers van Mensen wisten niet dat die slang er was!) 
Hij zag er plat uit, alsof er zo‟ n asfalt wals er overheen gegaan was. Het was uitgestrekt neergelegd in 
een rechte lijn langs de oever. Er was totaal geen beweging. Hij was gecamoufleerd in de kleuren van de 
aarde. Ik dacht: “Die uitzuiger is niet dood. Hij wil alleen maar dood lijken.” Ik nam een rechthoekige bak 
met een handvat eraan en probeerde er twee keer mee te slaan, maar deze bak had kleine wielen onder 
de bak. (zgn., bedbox) Ik raakte de slang niet werkelijk door die kleine wielen. (De bak deed me denken 
aan een bagagedrager, maar dat was het niet). De slang lag daar en bewoog niet, alsof hij dood was. 
Zelfs na het slaan en verschuiven met de bak. Uiteindelijk smeet ik de bak weg, trok mijn voet omhoog en 
trapte de slang rechtstreeks met mijn hak op zijn kop. Op dat moment krulde de slang zich op als een veer 
van ongeveer dertig centimeter en probeerde mij te raken. (hij was levend, wat ik al wist; het bedrog was 
voorbij.) De slang wilde mij raken op de meest erge manier maar dat kon hij niet. Daarna trapte Ik 
herhaaldelijk op de slang met mijn hak. Toen ik met mijn hak op zijn kop trapte leek het op een springveer. 
Hij sprong naar een andere plek, elke keer klaar om me te raken, maar dat kon hij niet. Ik volgde hem op 
de hielen, en trapte hem elke keer op zijn kop. Ik kon hem maar niet doden of kwijt raken. Hij was er altijd 
maar kon mij niet raken… 
  
Ik denk dat deze scene voor zichzelf spreekt, en het laat zeer zeker zien dat het voor ons Christenen 
mogelijk is om op een plaats komen waar we beschermd zijn tegen de vijand. Ik kon hem niet kwijtrijken 
en ik moest met hem rekeninghouden, maar hij kon mij niet raken!  
Als Christenen kunnen we niet strijden aan onze achterkant! Door geloof kunnen we uitspreken, dat 
de Heer onze achterhoede beschermd, zo vaak als we willen het zal niet gebeuren. Dat is hetzelfde als 
een Christen, door geloof , vertrouwen en uitspreken zeggen dat dopen door onderdompeling hun red. Ze 
kunnen dit zeggen en dat hun hele leven doen om aan het eind te ontdekken dat dit niet waar was, hun 
geloof zorgt er niet voor dat het een feit wordt! Geloof veranderd nooit wat God bedoelde  toen Hij het 
sprak, en God heeft vastgesteld dat Hij de Enige is die onze achterkant beschermd. 
Er voor zorgen dat u het juiste geloof uitoefent om uw achterkant te beschermen (volgens Zijn woord) doet 
u (handelen) door te doen wat God zegt dat u moet doen om die bescherming te  krijgen. Daardoor 
vertrouwd u op Hem en niet op uw eigen vaardigheden. 
 
We kijken naar Jesaja 58:6-8 en dat is een verbonds belofte, dit heeft altijd een – Jij doet dat en Ik doe dit 
– in zich. God zegt dat wanneer we dit ene ding (op de juiste manier tienden geven) doen, dat Hij onze 
achterkant zal beschermen. Juridisch is Hij niet in staat geweest Zijn deel te doen omdat wij ons deel niet 
gedaan hebben. 
Mijn moeder ontving een rechtvaardig oordeel! In een visioen liet God me precies zien hoe mijn 
moeders tienden werden besteed! Het zag er goed uit, maar uiteindelijk bracht het de dood. Verkeerd de 
tienden geven draagt bij aan de dood. Doordat het hoerige handelingen in stand houd, doordat het in de 
kerk besteed wordt aan die praktijken. Dit veroorzaakte de dood van mijn moeder! Zo simpel is het. Om 
die redden moet je de hoer geen geld geven. Maar mocht je geld aan de hoer willen geven, geef haar dan 
jouw geld en niet dat van God! Op die manier beroof je God tenminste niet!  
 
Wanneer je het hoofd van een gezin bent, moet ik je nog zeggen dat het niet alleen jouw leven is dat God 
beschermd! Iets in de scene waarin ik en mijn familie een tornado aan zien komen in de achtertuin, dat ik 
uit moet leggen. Ik wist dat mijn hele familie in het huis was maar die ik werkelijk zag waren de hoofden 
van de gezinnen. God zegt hiermee dat wanneer de hoofden van de gezinnen binnen de bescherming 
komen, dat hun gezinnen beschermd zijn. Begrijpt u het beeld? Job‟s gezin werd door zijn rechtvaardige 
daden beschermd. God is bezig met de hoofden van de gezinnen omdat zij verantwoordelijk zijn 
voor de bescherming van hun gezinnen tegen de duivel! 
Weet u nog van de bekende van mij dat God tegen hem zei: “het is belangrijk om tienden te geven!” 
God heeft ons nu niet alleen duidelijk gemaakt hoe we het op de juiste wijze moeten doen, maar veel 
meer WAAROM het zo belangrijk is! 
     

9. God demonstreert op een zeer eenvoudige manier Spreuken 26:1,2…  

God Demonstraart op een Eenvoudige Manier Spreuken 26:1,2 – Zijn Bescherming tegen 
Problemen (vloek).  
 



Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
 
Eerst even wat achtergrond informatie. Toen de Heer deze groep samenbracht hier in Kansas 
enkele jaren geleden, maakte Hij duidelijk dat de groep veel kleiner zou worden dan het aantal 
waar we mee begonnen; en dat Hij ons alles zou demonstreren wat Hij ons onderwees. Hij heeft 
dat altijd trouw gedaan. Dit artikel is een demonstratie van het onderwijs van de Heilige Geest, 
door Geestelijk met geestelijk te vergelijken, over het onder een vloek zijn en de bescherming die 
we kunnen hebben tegen de vijand van de mensheid. Het is een “beeld van bescherming” tegen 
zaken die in dagelijks leven gebeuren. 
Deze groep hier werd inderdaad klein, wat de Heer in staat stelde beter met ons bezig te zijn. De 
Heer zei ons in het begin dat onze levens een open boek zouden worden. Ik denk dat je wel kunt 
zien dat mijn leven aardig tentoongesteld wordt in de artikelen die ik schrijf. Dit is nodig zodat 
mensen kunnen zien wat ze nog niet gezien hebben.  Dit artikel gaat door met mijn leven tentoon 
te stellen en een deel van iemand anders leven, iemand die een onderdeel is van deze bediening. 
Ik zal die persoon, Persoon B noemen. 
Als gevolg van de omvang van deze groep en de ongehoorzaamheid van enkele mensen die aan 
deze bediening zouden moeten geven, kwam ik in de bijstand en bijbehorend krediet. Dit betekend 
dat ik volgens de wet gerechtigd was om compensatie van de regering te ontvangen. Persoon B is 
een alleenstaande moeder en ze was ook volgens de wet gerechtigd om bijstand te ontvangen. Ik 
heb “volgens de wet gerechtigd” onderstreept omdat ik het duidelijk wil maken dat we niet bezig 
zijn om te discussiëren over welzijn – goed of fout – maar om een beeld te schetsen. Het geld dat 
Persoon B en ik gerechtigd waren te ontvangen moet gezien worden als iets dat ons wettelijk 
toebehoord. Voordat we beginnen met de onthulling en demonstratie van God, over de 
bescherming tegen problemen, wil ik eerst dit Schriftgedeelte in beeld brengen. In Maleachi, 
hoofdstuk 3, zegt God tegen Zijn volk dat zij en hun natie Hem beroven, door niet op de juiste 
manier tienden te geven. In vers elf maakt God enkele dingen duidelijk die Hij gaat doen, voor de 
mensen, wanneer zij doen wat Hij zegt. 
 
Maleachi 3:11 
En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de 
wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen 
 
Van dit gedeelte van de Schrift (en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen) 
had ik altijd begrepen dat de vijand de macht had de tijd te beïnvloeden als het ging om de vrucht 
van onze hand, die we produceren.  God geeft hier een belofte dat wanneer we juist onze tienden 
geven dat Hij ervoor zal zorgen dat de vijand niet de vrucht van onze grond zal vernietigen en Hij 
zal ervoor zorgen dat onze vrucht op tijd komt. 
Aan het eind van 1988, liet de Heer me spreken over de tienden en het betalen van de 
Achterstallige Schuld. Persoon B besloot om God te testen dus deed ze wat ze moest doen, voor 
zover het de Achterstallige Schuld betreft, en ze begon op de juiste manier haar tienden af te 
geven. Het paste nooit in haar budget maar ze deed het toch. De dingen begonnen erg goed te 
gaan in het begin en ze zei dat God haar om vele manieren zegende. Maar al gauw werd het 
moeilijk  en ze zag absoluut geen manier meer om haar rekeningen te betalen en ze stopte met 
tienden geven. Ze wist dat ze geld van de regering zou krijgen en nam zich voor het dan weer in te 
halen. Het volgende is een Proces Schema met een ketting van gebeurtenissen, met 
kanttekeningen van de “Dingen van de Geest” zoals God die gaf. 
 
 
21 Februari 1999: 
De Heer maakte het duidelijk dat enkele artikel die ik geschreven had  duidelijk gemaakt 
zouden worden. Het artikel had een grijze achtergrond en met een klik van de computer was het 
grijze verdwenen. De woorden stonden nu zwart op wit!  
 
23 Februari 1999: 



Er werd getoont dat Persoon B en haar dochter zouden zien dat er gewicht zou worden 
toegevoegd aan een onzichtbare kracht. Dat gewicht was meteen bescherming. 
 
25 Februari 1999:  
De Heer liet me in een scene zien van mijn auto met een originele rode fabriekskleur (verbond). Er 
zaten bumpers aan en was helemaal compleet. Het stond tegenover iemand anders zijn auto welke 
ook rood was maar dat was niet de originele fabriekskleur (interpretatie van mensen van het 
verbond). De auto van die ander had geen bumper. Het werd in de scene getoond dat wanneer 
mijn auto geraakt zou worden boven het raam, het metaal raakte, dat het raam niet zou breken. 
God toonden mij (door Zijn Geest) dat ik bescherming had welke de ander niet had. 
 
1 maart 1999: 
Persoon B gaf haar gemeentelijke en staats inkomensbelastingen aan. Ik had haar geholpen met 
invullen. 
 
15 maart 1999: 
Twee dagen later deed ik hetzelfde voor mijn eigen inkomen,  
 
17 Maart 1999. 
We ontvingen onze gemeentelijke belasting geld op dezelfde dag; ik had die van mij elektronisch 
ingevuld en zij had het per post verstuurd. Voordat een van beide aangekomen waren, had 
Persoon B besloten door te gaan en haar geld te besteden en met het geld van de staat haar 
tienden in te halen. Ik probeer om Gods tienden als eerste te geven (uiteindelijk is het niet van 
ons), Alhoewel ik er niet strak aan vast houd. 
 
16 april 1999: 
Ik had mijn geld van de staat Kansas weggelegd. Persoon B had haar geld van de staat ook 
verwacht en omdat ik mijn geld ontvangen had begon ze God ernstig te vragen naar haar geld. Zij 
had haar formulier 17 dagen eerder opgestuurd dan ik en ik had mijn geld al gekregen. Ze vroeg 
toen mijn vrouw en mij om te bidden om uit te zoeken wat er met haar geld gebeurd was. Persoon 
B kreeg eindelijk haar antwoord. Er werd haar gezegd, “Hij heeft het.” Zij vertelde dit aan mijn 
vrouw en ze vroeg zich af, “Wie heeft het?” Persoon B gaf aan dat zij dacht dat de Heer alles onder 
controle had en iets deed. Persoon B ging door te bidden over het geld. 
 
23 april 1999: 
Persoon B kreeg een droom. Ik heb het ingekort, maar je krijgt er een idee van. In de droom werd 
ze geofferd, door iemand die geen tienden geeft en niet getrouwd is maar met het andere geslacht 
samenwoont in een woonwagen. In de scene liep Persoon B de camper binnen om te ontdekken 
dat het geen interieur wandplaat, geen isolatie en geen vloerbedekking in de woonkamer had. De 
keuken had gaten in de vloer en de slaapkamer en de badkamer waren bijgebouwd aan de 
woonwagen. Ze zei dat wat in de droom eruit sprong het feit was dat ze wist, zijzelf, hoe het op te 
knappen en woonbaar te maken.  
Tijdens dit hele gebeuren had mijn vrouw met Persoon B gesproken en op een keer haar gevraagd 
of ze wist of ze iets had gedaan waardoor haar geld later kwam. Persoon B gaf aan dat het kon zijn 
omdat ze haar tienden niet betaald had.  Mijn vrouw en ik hadden gedacht dat dit de oorzaak van 
het probleem was maar hadden niets tegen haar gezegd. (Mensen houden er niet van te horen dat 
iets in hun leven gebeurd omdat ze hun tienden niet betalen, ook al is het de waarheid. Ze bouwen 
muren om zich heen. Alles wat ik hierover kan zeggen is, kijk naar wat er gebeurd met de mensen 
in het O.T. wanneer ze dat niet deden!) 
 
Tussen 23 en 30 april 1999: 
Persoon B kwam naar mijn huis en sprak over haar cheque van de staat. Ze zocht naar de reden 
waarom ze hem niet had gekregen. Op een gegeven moment noemde ze de droom en vertelde mij 
erover. Ik legde haar uit wat het kon betekenen. (Ik heb hier alleen een klein gedeelte verteld van 
wat ik haar vertelde over de symboliek in de droom) Ik zei haar dat ik er niet zeker van was, maar 
dat het wel in het beeld van de situatie paste. Ik zei haar dat de woonwagen totaal geen 
bescherming bood, zelfs niet tegen warmte of kou. Ik zei haar dat in de droom duidelijk gemaakt 
werd dat ze wist hoe alle problemen opgelost moesten worden. Ze wist al dat ze haar tienden niet 



betaald had, waarvan God aan deze bediening al had laten zien dat het bescherming geeft in 
bepaalde situaties. Ik maakte duidelijk dat het paste in het beeld, maar dat ik het niet op die manier 
wilde interpreteren om wat ons geleerd was. Ik zei haar dat het nodig was dat we bevestiging van 
God kregen of dat wat we dachten juist was. Op dat moment was ik niet zeker naar wie „Hij heeft 
het” verwees. 
 
 30 april 1999: 
 De Heer gaf me een scene van twee grijze beelden die samenkwamen. De twee beelden kwamen 
samen onder een rubriek en vormden een beeld. Het grijze beeld werd toen scherp, en verloor zijn 
grijze achtergrond, en onthulde een helder beeld onder de titel van de rubriek. Het was het 
bovenste gedeelte van het beeld van mijn vaders veld, welke ik al eerder gebruikt heb. – dat 
visioen waarin God onthulde dat de betonnen muur bescherming bood tegen de vloed van de 
vijand. Ik heb het hele beeld toegevoegd met een koptekst wat staat voor de koptekst die ik zag. 

 
   Koptekst XXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
    (Het is belangrijk om erop te letten dat God zei 
wat Hij aan het licht wilde brengen op dat 
moment slechts een deel was van de totale 
bescherming die Hij wil geven. De koptekst is 
bedoeld voor het complete beschermingsbeeld. Wat 
Hij eigenlijk onthuld is dat het belangrijk genoeg 
is om de krantenkoppen te halen.) 

Voordat deze ervaring tot zijn eind kwam maakte te 
Heer me nog duidelijk waar “Hij heeft het” naar 
verwijst. Ik kreeg de informatie dat God Hoofd nooit 
van elkaar spreekt op die wijze wanneer ze naar 
elkaar verwijzen. Dat het Satan was die hetgeld 
van Persoon B had! 

Ik werd wakker uit die scene en wist dat we onze bevestiging hadden. Ik zocht in Het Proces 
Schema alles op wat ik tot hier toe met u gedeeld heb. Toen ik dit zag, wist ik dat God mij een 
bescherming gegeven en gedemonstreerd had welke Persoon B niet had. Het was een 
bescherming tegen problemen. 
 
1 mei 1999: 
Persoon B ontving haar geld van de staat. Bij mij had het minder dan dertig dagen geduurd voordat 
ik het kreeg en bij Persoon B duurde het zestig dagen. Ik wil niet beweren dat ik weet hoe de vijand 
ervoor zorgde dat Persoon B haar geld er langer over deed. Misschien werden de papieren 
verwisseld of wilde een persoon nog iets controleren? Het doet er hier niet toe. Het beeld van 
bescherming is belangrijk om de manieren van bescherming die God ons in ons dagelijks leven wil 
geven zullen begrijpen. Maar God was nog niet klaar. 
 

 

2 mei 1999: 
“s Nachts zag ik drie zinnen met vuur rondom de woorden. Het waren verbondszinnen, woorden in 
het rood. Ik kreeg Spreuken 26:1,2. En toen ik dit allemaal samenvoegde wist ik dat ik in de kerk 
vertellen moest wat God me duidelijk had gemaakt over bescherming tegen problemen. Ik kan me 
herinneren dat ik de groep eraan herinnerde dat dit Schriftgedeelte in het begin, toen de groep 
door God samengebracht was, aan deze groep was gegeven: …. alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. Door dat woord hebben we altijd geweten dat er voor alles een reden is – 
dat een vloek niet gewoon zomaar komt, maar dat er een reden voor is! 



 
Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
Wat is een vloek? 
Gelijk sneeuw in de zomer, en gelijk de regen in de oogst… Hier staat niet dat je geen oogst of 
geen zomer zult hebben. Hier staat dat je ontberingen in de oogst en de zomer zult 
ervaren….gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw is tot vervliegen. Heb je ooit een 
boerenzwaluw een duikvlucht naar je hoofd zien doen? Het is een ergernis…also zal een vloek , 
die zonder oorzaak is, niet komen. God zegt er is een reden voor al die ergenissen. Er is een 
reden voor dat ze kwamen!  
Wat gebeurde er met Persoon B en haar dochter tijdens dit alles? Herinnert u zich even wat de 
Heer aan mij openbaarde met betrekking tot Persoon B  op 
 
23 februari 1999: 
Mij werd getoond dat Persoon B en haar dochter zouden ervaren dat er meer gewicht in de 
schaal zou worden toegevoegd, aan een onzichtbare kracht. Dat gewicht was tevens 
bescherming. 
 
En dat is precies wat er met hen gebeurde. Gewicht werd toegevoegd aan het op de juiste manier 
tienden geven. Dat gewicht was de onthulling van een bescherming door een onzichtbare kracht! 
Dit artikel laat zien hoe God ons kan beschermen in zaken van het alledaagse leven.  Hij is groot 
genoeg. Het wordt tijd dat we Hem geloven/vertrouwen.. U en ik weten niet hoe Satan van plan is 
te stelen, moorden en te vernietigen in ons dagelijks leven. Ja, God gaf ons macht over de 
trawanten van de Duivel. Maar wanneer we zijn dagelijkse activiteiten niet weten en het niet 
kunnen zien, hoe kunnen we er dan tegen strijden. We weten niet wat er gaande is. Ons 
gefundeerde geloof moet zijn in dat God ons beschermt, niet alleen in onze 
kwaliteiten/mogelijkheden om Zijn Naam te gebruiken. We moeten binnen het verbond komen, op 
de juiste plaats, wat dit belangrijke onderwerp aangaat, zodat het voor Hem legaal is om Zijn deel 
van dat verbond te doen. Hij wil ons beschermen!  
 
 
 
 

10.Extra, Extra,Mevrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg  

  

 

Extra, Extra, 
Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg  
 
Zoals u weet heb ik de Heer gevraagd mij de kleine lettertjes te laten zien. Die te maken hebben 
met  Zijn bescherming, of haag, rondom mensen die Hem bestelen. In het kort, wat mag gebeuren 
en wat is niet toegestaan? Het zijn de kleine lettertjes van vervloekt of niet vervloekt, of te wel, wat 
zijn te “aanwijsborden” die relevant zijn voor het moderne leven? 
 
 
Take His Heart heeft  een visitekaartje op het net beschikbaar dat luidt: Extra, Extra! In de Hemel 
worden gelovigen vermist. Dit kaartje is ontstaan uit een visioen welke ik op 15 augustus 1999 
kreeg. De scene: 
 
Ik keek naar iets wat op een boekenomslag leek met nieuwswaardige items bedekt. “Extra, Extra! 

http://www.takehisheart.com/titheextraextra.htm#book


48 % van de gelovigen worden vermist in de hemel!” “Extra! Extra! Vrouw ontdekt een 
geestelijke redden voor ongeluk op autosnelweg,” waren de titels die de Heer onder mijn 
aandacht bracht. 
 
Het is duidelijk dat beide items nieuwswaardig zijn en dit artikel is bedoeld om ook u te betrekken 
waarom Hij openbaarde dat: “Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op 
Autosnelweg” op het nieuws zou moeten zijn! 
Het blijkt een vervolgverhaal te zijn van de vrouw die er moeite mee had om haar staatfonds 
cheque te krijgen, in het artikel God Demonstraart op een Eenvoudige Manier Spreuken 26:1,2 
– Zijn Bescherming tegen Problemen (vloek).  
 
Zoals gewoonlijk kijken we naar de “dingen van de Geest” en dat God onderwijs geeft en ons 
dingen laat zien die we niet begrepen hebben. De Heer gaat door om ons beeld, van de 
bescherming die Hij aan ons geeft, te vergroten. Alleen wanneer we erin wandelen. (ernaar 
handelen). Ik zal naar deze vrouw verwijzen als “Persoon B”, zoals ik in het andere artikel deed.  
Om ons op weg te helpen in dit beeld deel ik met u een scene die de Heer me op 25 juli 1999 gaf 
aangaan tienden geven. (Ik heb de namen veranderd) 
 
Ik zat achterin de camper van John en Mary Anonimus. Ze hadden twee lekke banden (Dubbele) 
aan de rechter achterzijde. Ze hadden nieuwe gekocht en waren aangekomen daar waar ik in de 
camper kwam. In een gesprek vertelde hij me dat ze met de camper ergens heen gingen waar ze 
geacht waren vliegend heen te gaan. Ze hadden hun camper genomen omdat: “ze geld zouden 
uitsparen en het hun niet zoveel zou kosten”. Maar de lekke banden (problemen)  hadden 
ervoor gezorgd dat het hun nu meer kostte. (Dit konden ze natuurlijk niet weten toen ze van 
huis wegreden!)  
 
Het beeld was duidelijk voor me, omdat ik de Heer om meer inzicht in tienden geven, gevraagd 
had. Het leek mij dat het moeilijk was te zien was, waar een persoon voor beschermd wordt welke 
op de juiste manier tienden geeft.  
Normaliter krijg je niet te zien waar je voor beschermd wordt. Het is ook moeilijk te zien wat in 
je leven gekomen is dat er is, en werkelijkheid is, wat er niet zou zijn geweest wanneer je 
beschermd was.  
We schuiven problemen af met als een “natuurlijk iets”, omdat we ze al decennia lang zien. Maar 
God heeft laten zien dat problemen kunnen ontstaan door een vloek: 
 
Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
 In het dagelijkse leven was John een boer, maar hij had geld van de regering gekregen door het 
minste te doen wat hij moest doen om dat geld te krijgen. Hij is de enige boer die ik ken, die op die 
manier werkt. Het was die luie “iets voor niets krijgen” houding. God gebruikte John in het beeld 
omdat  Hij wist dat ik John zijn karakter kende. In de scene was het vliegtuig de goede manier, 
(Gods weg, die door geloof) maar de camper staat voor de natuurlijke weg (vakantie van Gods 
manier), welke ontstaat door ons gezichtspunt in het natuurlijke. Geloof is onzichtbaar. Ik wist dat 
God me liet zien dat geen tienden geven, op de goede manier, op lange termijn  meer kostte, in het 
natuurlijke. Het vergt inspanning en geloof om het correct te doen! De vijand zal tegen je opstaan 
door de zorgen van de wereld, ongeacht hoeveel geld je hebt of niet hebt. Het gaat niet  om geld, 
het gaat om het stelen! De Satan wil niet dat je onder Gods bescherming komt. 
Gods timing is wonderlijk. Ik wist dat God me bezig was voor te bereiden op wat gebeuren zou met 
Persoon B en Extra, Extra Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op 
Autosnelweg. Ziet u Persoon B was weer gestopt met tienden geven omdat ze niet kon begrijpen  
hoe ze het moest redden. Ze past duidelijk in wat ik zei over het niet kunnen zien wat wel of niet 
gebeurd zou zijn.  En wanneer het gaat om “problemen” in ons leven, aangaande beschermd zijn 
en niet beschermd zijn. 
Begrijp me niet verkeerd, ik begrijp het, ik heb dat ook meegemaakt. En ik sta open voor de kleine 
lettertjes. 



 
 
Op 27 juli 1999, twee dagen na de scene over de 

 camper, kreeg ik ‟s nachts een scene welke 
nogal lang was en ook ging over persoon B. 
 
Ik herinner me dat ik me afvroeg waar het 
allemaal over ging. Ik mediteerde erover en wist 
enkele symbolische dingen, maar ik wist werkelijk 
niet waarom de Heer me dit gaf. Voor uw begrip 
zal ik iets van de droom met u delen. 
 
In de droom wwonde Persoon B in een boerderij, 
waarmee ik erg vertrouwd ben in het natuurlijke. 
Dit specifieke huis staat op een laag stuk grond 
op een kwart van het land. Wanneer het regent, 
hebben de voor en achtertuin, eigenlijk de hele 
tuin, problemen met de drainage. De boel overstroomt niet maar het is een plaag wanneer het hard 
regent. In de scene was er een nieuwe asfaltweg aangelegd, welke goed gemarkeerd was met 
verf. Deze weg was tot aan de voordeur gelegd van het huis waar persoon B woonde. Er werd ook 
geopenbaard dat persoon B een lek in de waterleiding had. Deze pijplijn lag ten oosten van het 
huis. Persoon B woonde in een huis waarvan de fundering ook niet in orde was (losse 
sintelblokken zonder mortel) en het stond in een probleemgebied wanneer het regende. In de 
scene was de nieuwe weg bovenop de oude weg gelegd en het asfalt werd ook voor het huis 
gelegd voor parkeeruimte. De hele voortuin was erdoor in beslag genomen. Dit asfalt was 
ongeveer dertig centimeter dik, of meer, en het was het enige wat geen problemen zou 
ondervinden wanneer het hard regende.Het was schuin en het water zou eraf lopen. Omdat deze 
asfalt weg gelegd was zou het hoogstwaarschijnlijk problemen veroorzaken in de achtertuin omdat 
de voortuin nu geen water meer vasthield. Ik denk dat het tot zover genoeg is om u het beeld te 
geven. 
 
Toen, op 4 augustus 1999, ontving ik informatie dat Persoon B een ongeluk had gehad op de 

Kansas snelweg. Ze was op een harde regen gestuit veroorzaakt door een kleine onweersbui 
welke uit het niet scheen te zijn gekomen. Het was een van die dagen waarop het lijkt alsof het zal 
regenen, maar het niet gebeurd.  Goed, het regende wel op haar. Zij kreeg waterplanning, draaide 
in het rond, en zag de betonnen middenberm enkele malen voorbij komen. (Het resultaat? Slechts 
wat verf vn de bumper) Dit overkwam haar allemaal vlak voor een grote een tons pick-up en een 
semi op de zuidelijke twee baansweg. Ze kwamen allemaal op een wonderbaarlijke manier tot 
stilstand. De man in de pick-up valk achter haar. Hij vertelde haar dat hij gedacht had: “die is er 
geweest”! 
Toen ik dit hoorde, besefte ik dat dit met de droom te maken had, een “Ding van de Geest” welke ik 
over haar gekregen had! Toen keek ik terug naar een andere scene (die heb ik niet met u gedeeld) 
over haar die aan haar gegeven was en een prelude was voor haar eerste ervaring over 
“problemen” in haar leven, die ik in het vorige artikel gedeeld heb. In de scene die zij gekregen had 
werd haar duidelijk gemaakt dat ze de boodschap de eerste keer niet zou begrijpen en dat er een 
tweede gebeurtenis zou zijn. Ik had dat feit niet meegekregen  maar nu was het erg duidelijk. 
 
Nu begreep ik de scene over haar waarin ze in een huis woonde zonder goede fundering. Die 
fundering is; het tienden geven op de goede manier.Waarvan ik in al deze artikelen gesproken heb. 
De nieuwe asfaltweg met de geverfde markering stond symbool voor God die haar het belangr van 
tienden geven en Zijn bescherming in het dagelijkse leven. Hij had haar de gemakkelijke weg, de 
geasfalteerde weg (effen baan) door het leven zo rechtstreeks naar haar voordeur gegeven. Hij 
had het haar duidelijk gemaakt, wat betreft Zijn alledaagse bescherming van problemen. 
Het gedeelte van de waterpijplijn die bij haar huis hoorde, welke vanuit het noorden kwam,en een 
lek had ter hoogte van haar woning. Dit staat symbool voor het water van Gods troon dat direct 
naar haar stroomt, van Hem, door de Geest, in de“Dingen van de Geest”. Ze had een lek, 
symboliserend voor dat ze niet alles wat Hij haar gaf vasthield. 
Het huis met de achtertuin, “waar harde regen problemen veroorzaakte,” symboliseerde en 



verbind deze scene zeer zeker aan het ingeluk (problemen) op de snelweg. 
 

Spreuken 26:1,2 

Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 

Problemen kwamen naar Persoon B toen het hard en snel regende op de snelweg. Problemen 
kwamen toen het hard en snel regende in die specifieke tuin, rondom dit huis, symbolisch door God 
gebruikt om ons een boodschap te geven! Hij heeft heel duidelijk een beeld gegeven wat ons zegt 
dat we geen mislukkingen of zelfs ongelukken  hoeven te hebben in ons dagelijkse bezigheden. 

 

    Troubles came to Person B when it rained hard and fast on the turnpike. Troubles come when it 

rains hard and fast in this particular yard, around this house, used symbolically by God to send us a 
message! He has most certainly painted a picture that says we should not be having wrecks, or 
even mishaps in everyday activities.  
    I will be honest here, telling you that after all this happened and Person B had set her sight on 
tithing again, I could not see how to present this to you. You may have picked up that there were 
many more scenes, "things of the Spirit," concerning all this with Person B. This is true with every 
subject I have presented to you. There were many that were long. I wasn't sure which ones to 
present to you so you could understand. I thought there was no way and was going on with other 
things. That's when I had the vision on August 15, 1999, that contained the following, which 
certainly reveals that God is saying, "This should make news headlines to the world, and 
especially Christians!"  

Extra, Extra, Lady Finds Spiritual Reason for Mishap on Turnpike!  

    We must realize God is capable of protecting the masses. He did it with Israel in battle, and they 
received not a scratch! We are talking about hand-to-hand combat here! This is part of why the 
other nations feared Israel. God even prevented Israel's sandals from wearing out in the desert! We 
must realize that all of this came about from Israel being obedient at that time. God most certainly 
can protect us. HE IS GOD!  

  

11.God asked me, "Are you healthier than you were a year ago?"  
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Het geven van Tienden  
en zijn voordelen 

 
Gods gerechtigheid door 
Het Lichaam van Christus 

 
De middelste vlek 
 

Mijn kennismaking met; 
De manier van Gods gerechtigheid door het Lichaam van Christus 

 
Jaren gelden toen ik ongeveer twintig jaar was, had ik een vriend die Christen was en een harde werker 
voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld hij was mijn 4-H leider toen ik opgroeide. Hij stierf aan kanker op vrij 
jonge leeftijd. Ik kende ook een oude man die over de honderd werd, die een tiran was. Hij was wat ik zou 
willen noemen het tegenovergestelde van mijn Christen vriend, tenminste voor zover het mij betrof, en hij 
leefde ongeveer twee keer zolang. 
In elk geval toen mijn Christen vriend stierf, vroeg ik in alle ernst aan de Heer, “Waarom sterven de goeden 
en blijven de slechten leven?” Ik kreeg geen antwoord en verwachte toen ook geen meer, ik dacht dat het 
een van de mysteries van God was die we geacht werden niet te begrijpen. Dat is wat mij geleerd was om 
te geloven. 
 
Wel, nu weet ik het! Het is zo‟n dertig jaar later, maar nu weet ik voor het grootste deel, waarom de 
goeden sterven en de slechten blijven leven. Een beeld, van het “waarom”, wordt in de volgende bladzijden 
gegeven. Daarin zul je uitgelegd krijgen wat God onderwezen heeft, en ook de verschillende valkuilen, en 
van wat we doen als een gemeenschappelijk kerkelijk lichaam. Terwijl je leest, zul je ontdekken wat de 
verschillen zijn tussen de handelingen van de” Hoer Kerk” en de handelingen van de “Vlekkeloze Kerk” ( De 
Bruid), wat betreft het geven van tienden en offers. Hoererij, bruidschap, tienden geven, vervloekingen, 
en/of bescherming. Enz,termen die genoemd kunnen worden, omdat ze er allemaal mee verweven zijn. 

Je zult zien dat ik spreek over bescherming! Je zult een andere benadering zien van het boek Job en 
waarom het in de Bijbel staat. God sprak tegen me over het boek Job! 

Jezus wandelde in bescherming! Hij had een beschermende haag, en dat was niet omdat Hij God in 
het vlees was. Het is een positie waarin God wil dat Zijn Bruid komt te staan. 

2.De dicipelen wisten hoe ze de rijkdom van de Heer moesten brengen 

  
De Discipelen Wisten hoe ze de Rijkdom van de Heer(Koning) moesten brengen. 
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Wij persoonlijk, en als kerk, moeten begrijpen dat we een Koning dienen. Niet alleen een Koning maar de 
“Koning der Koningen.” God gebruikte het beeld van de Koning, en het Koninkrijk van de Koning in de 
Schrift, niet alleen omdat het zo is, maar omdat wij als Christenen het beeld moeten begrijpen wat het ons 
geeft. De discipelen geloofden dat Jezus hun Koning was, de Koning der Koningen waarover geprofeteerd 
was. Stel je voor om die te dienen en bij de Koning der Koningen te horen? Te vertoeven bij een koning is 
iets speciaals, een eerbied, een respect voor de functie die gewoon bestaat, onbelangrijk wie het is. Maar 
dit alleen zo voor hen die de persoon kennen als koning. Ik kan je zeggen, dat wanneer dingen in de 
juiste verhouding staan, je niets doet om de aandacht van de Koning af te leiden, en Zijn vrouw (de 
kerk, de Bruid) behoort dat ook niet te doen. Wanneer je een dienaar bent, een geliefde van de Koning, 
hoe zou je dan Zijn belangen behartigen? Wanneer de Koning jou zei, dat je een auto of geld aan iemand 
moest brengen, wat zou je dan zeggen wanneer je het overhandigde? Je zou zeggen, “De Koning gaf dit 
aan jou” of, “De Koning zei dat ik dit aan je moest geven.” Als je het gewoon gaf, zouden ze denken dat jij 
het gegeven had, in plaats van de Koning. Jezus gaf aldoor aan de armen en wanneer een discipel deze 
rijkdom aan een weduwe een arme, of een verdrukte gaf dan zouden ze zeggen, “De Heer zei dat ik dit aan 
je moest geven.” Ze gaven de rijkdommen van de Heer in Zijn Naam omdat ze geloofden dat Hij de Koning 
was. Als jij, of een kerk, de rijkdommen van de Heer geeft uit naam van jezelf of die van de kerk, wie krijgt 
dan de eer? Jij of de kerk, maar niet de Koning die je verondersteld wordt te dienen.  Jaren geleden, toen 
de Heer met me begon hierover te spreken, Liet Hij me, bij herhaling,‟s nachts cheques zien.  

Deze cheques waren allemaal door Hem 
ondertekend en in de linker bovenhoek, waar de 
naam van de rekeninghouder normaal staat, stond 
de naam “Jezus Christus.” In de hoek linksonder 
waar ruimte is voor een memo waar de cheque 
voor bedoeld was, stond ook “Jezus.” Ik begreep 
niets van dit alles en het duurde geruime tijd 
voordat ik begreep wat de Heer eigenlijk zei. 

 De cheques waren allemaal uitgeschreven aan 
verschillende mensen, met verschillende 

bedragen; maar alle informatie, de handtekening, het rekeningnummer van wie het afkomstig was, en het 
doel, was “Jezus.” Eerst vroeg ik me af waarom geen enkele van de cheques op mijn naam uitgeschreven 
was, ik was een gelovige toch.?Ik was teleurgesteld. Blijkbaar had ik een verkeerde gedachtegang.  
Maar toen ik het plaatje begon te begrijpen, werd ik uitermate opgewonden in mijn geest! Wil je 
mensenlevens veranderen? Wil jouw kerk de levens van mensen veranderen? Wel, vergeet het maar, en 
de kerk kan het ook niet! Jezus is de ware levens veranderaar en jij (de kerk) kunnen alleen de deur voor 
Jezus openzetten om werkelijk levens te veranderen, door Hem een-op-een te laten komen met een 
persoon, van aangezicht tot aangezicht, en het maakt niet uit waar ze zijn, wat ze doen, of wat hun relatie 
tot de Heer is op dat moment. De Schrift zegt dat Jezus de Leidsman en Voleinder is van het geloof van 
mensen, niet de kerk, niet jij of ik. Het brengen van de rijkdom van de Heer, in Zijn Naam, zorgt dat de Heer 
werkt aan het geloof van die persoon die het ontvangt. Jezus zorgde ervoor dat een twijfelaar  iets 
tastbaars van Hem zelf kreeg, om aan te raken of te voelen.  Deze bepaalde twijfelaar (ongelovige) had 
de grootste toespraken, ooit gesproken, gehoord. Hij had  doden zien opstaan, en verschillende andere 
wonderen, en toch geloofde hij niet. Zijn Naam was Thomas. 

Johannes 2:20 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, 
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 

Jezus liet Thomas gewoon iets tastbaars voelen van Zichzelf om Thomas te helpen. Thomas werd 
gelovig! Om een voorbeeld te geven van de mogelijkheden die de Heer krijgt om veranderingen in een 
leven tot stand te brengen door Zijn rijkdom op de goede manier van het brengen, vertel ik een ervaring van 
een collega voorganger. Toen de Heer mij onderwees over: Zijn diaken zijn, had ik mijn ervaring gedeeld en 
uitgelegd hoe men een levende Jezus aan mensen moet brengen. Ik wist dat de Heer door mijn ervaringen 
anderen wou leren. Als gevolg daarvan, zei de Heilige Geest tegen een collega voorganger dat hij een 
zeker bedrag aan een bepaald persoon moest brengen. De voorganger was opgewonden en keek er naar 
uit om een mensenleven een aanraking te geven, in opdracht van de Heer. Toen hij het huis van deze 
persoon binnen ging en haar het geldbedrag, wat de Heilige Geest opgedragen had, overhandigde, zei hij 
zoiets als, “De Heer zei me dit aan jou te geven,” begon ze allerlei dingen te vervloeken. Het bleek het 
exacte bedrag te zijn waar ze voor gebeden had. Tot op dit moment was de ervaring van de voorganger 
helemaal niet om over te jubelen. Deze vrouw, leefde als lesbienne en ze had tegen de Heer gezegd dat ze 
zou veranderen en de kerk zou bezoeken wanneer Hij zou voorzien in een bepaald bedrag. Dat ze nodig 
had om rekeningen te betalen. Het belangrijkste was dat de Heer in staat was het leven van die vrouw te 



beïnvloeden. Ze was niet onbekend met het evangelie en moet geloofd hebben dat er een God is, anders 
zou ze niet tot Hem gebeden hebben. (Ze heeft nu een klein dochtertje!) 

Wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer de Heilige Geest jou opdracht geeft om, laten we zeggen 850,00 Euris, 
te geven uit het fonds van de Heer aan een atheïst, een twijfelaar,of iemand die teruggevallen is? Je zegt, 
“De Heer zei dat ik dit aan je moest geven,” en het blijkt exact het bedrag te zijn wat die persoon nodig 
heeft. Deze persoon had het evangelie eerder gehoor maar afgewezen. Wat gebeurt en nu? De Heer 
toonde me dat het minste wat er gaat gebeuren is, dat je het harde pantser van ongeloof doorbreekt omdat 
je een levende, liefhebbende Jezus toont aan die persoon, in plaats van woorden van getuigenis welke 
deze persoon al verworpen heeft. Jezus wil werkelijkheid worden voor mensen, ongeacht hun geloof of 
situatie. Ten aanzien van een atheïst, zou men helemaal niets bereiken wanneer men hem de teksten uit 
de Bijbel voorlas, of getuigde van persoonlijke ervaringen. De atheïst verwerpt het evangelie en de 
getuigenissen om Hem heen. 

De vrouw die in vloeken uitbarstte wist al dat ze fout leefde, anders zou ze God niet beloofd hebben dat 
ze zou veranderen. Dus, Bijbelteksten voorlezen, die haar vertelden dat ze verkeerd leefde zou niets 
uitgehaald hebben, omdat ze dat wel wist. Ze had een levende Jezus nodig, om haar aan te raken, in haar 
situatie. Hij was persoonlijk alleen in staat haar tegemoet te komen in haar behoeftes, doordat iemand 
luisterde naar de Heilige Geest en de Heer, in Zijn liefde, bracht. Het middel was: Zijn tienden. Dat iemand 
een tussenpersoon, een liaison voor de Heer wilde zijn, niet voor de kerk. Toen God ons leerde hoe we 
diakenen moesten zijn (Zijn Handen) die Hem (Zijn liefde) op deze manier brachten, door middel van Zijn 
rijkdom, ervoeren we vele wonderlijke situaties. Kloppend aan de deur van een weduwe en haar het geld 
van de Heer geven met de woorden, “De Heer zei dat ik je dit moest geven,” brengt een verbinding tot 
stand tussen haar en de Heer, die op geen enkele andere manier verkregen kan worden. Ontdekken dat de 
weduwe vurig tot God gebeden heeft om middelen te geven om de rekeningen van die maand te betalen, is 
een erg verheffende gebeurtenis. En het geloof van de weduwe dat groeit als ze ontdekt dat de Heer 
iemand gezegd heeft haar Zijn geld te brengen om daarmee haar gebeden te beantwoorden. De Heer is 
verheugd, omdat Hij Zijn woord aan weduwen kan waarmaken. Genoeg redenen! 

De rijkdommen van de Heer op de juiste wijze brengen,opent deuren welke op geen enkele andere manier 
geopend kunnen worden. Het zorgt ervoor dat de Heer „een op een’ kan handelen met mensen die 
teruggevallen zijn. Het opent altijd een deur voor de Heer. Het opent, in bijna 100% van de gevallen, een 
deur voor de mogelijkheid om een persoon te redden, op voorwaarde dat de diaken de juiste manier tot 
redding kent. Wat een begerenswaardige positie om in te verkeren! 

Onder leiding van de Heilige Geest de tienden van de Heer op de juiste manier geven, zorgt er ook voor dat 
er een oplossing komt voor het probleem dat men bedrogen wordt door mensen die erop uit zijn om de kerk 
te bedriegen. Ze laten de kerk denken dat ze een probleem hebben. Laat me het op een andere manier 
zeggen. Toen de Heer me onderwees over hoe ik een diaken moest zijn en Hij sprak over dit onderwerp, 
vroeg Hij me, “Kan ik bedrogen worden?” Ik wist dat dat niet kon. Weet je, wanneer je zegt, “De Heer zei 
dat ik dit aan je moest geven,” en het is werkelijk iets van Zijn tienden, heeft Hij het wettelijke recht om hen 
aan te pakken op elk moment op elke manier die Hij wil. 

Wanneer men een zwerver, die een alcohol probleem heeft, iets van de tienden geeft met de woorden, “De 
Heer zei dit aan jou te geven,” is dat een betere manier dan om die persoon proberen te helpen door hem 
een maaltijd te geven. Het laatstgenoemde is goed, maar het laat de Heer Zijn werk niet doen. Het richt de 
aandacht op de persoon of de organisatie die de maaltijd geeft, in plaats van op de Heer. Natuurlijk moeten 
we afgestemd zijn op de Heilige Geest in alle situaties, voor instructies, omdat elke situatie verschillend is. 
Toch zei de Heer me dit, “Waarom denk je dat je denkt dat ik hen niet kan aanpakken ook al verdrinken ze 
Mijn geld? Denk je niet dat Ik die drank in hun maag kan verbranden wanneer Ik dat wil? 

Wanneer je het geld van de Heer afgeeft, is het niet jouw zaak, het is Zijn zaak. Het enige waar je voor 
moet zorgen is dat je het geeft uit naam van de Heer, de rest is zijn zaak. Je moet niemand vertellen naar 
welke kerk je gaat, tenzij het je gevraagd wordt. Je moet niet proberen hun te beïnvloeden door 
Bijbelteksten. Wanneer je dat doet, heb je hun aandacht afgeleidt van de „een op een‟ relatie die juist tot 
stand gebracht was tussen die persoon en de Heer. Je moet de Heer en Zijn liefde brengen, en dat is 
alles. Iemand proberen over te halen naar jouw kerk is een daad van hoererij in de situatie brengen, omdat 
je de aandacht naar de kerk leidt, in plaats van naar de Heer Zelf! Dat is wat een hoererende vrouw doet. 
Ze probeert mensen te behagen in plaats van haar echtgenoot, de Heer. Hij is de Ware Levens 
Veranderaar, niet zij! 



Om meer inzicht te krijgen in de kerk die de “aandacht van mensen” naar zichzelf toetrekt, in plaats van 
naar de Heer, wil ik je een beeld schetsen van iets wat gebeurd is en wat “goed” lijkt in de ogen van de kerk 
en de wereld. Ik keek naar het journaal, er werd een verslag gegeven van een Kathedraal die op de 
scheidingslijn staat van de arme en rijke wijk in New York City. Het werd met sluiting bedreigd totdat er een 
andere leider kwam. Hij was een erg kundige persoon en er werd groots uitgepakt. Nu stonden ze op het 
punt te beginnen dit miljoenen kostende project, af te ronden. De media liet zien dat ze huizen bouwden 
voor de armen, enz. In de interviews met de mensen, spraken die over hun kerk en al het goede wat die 
man gedaan had. Ik kon het niet helpen dat ik zag dat alle lof, alle aandacht ging naar de leider en niet naar 
Jezus. Door de getuigenissen van de mensen, kwam je er achter dat ze Jezus rijkdom gebruikten en 
dat Hij niet de eer kreeg. Dit is een handeling van een hoer uitgevoerd door een vrouw, een kerk, van 
Jezus Christus. 

Ik werd herinnerd aan wat de Heer tegen onze groep zei toen Hij ons bijeen bracht. We deden de gewone 
dingen van de kerk en verwachten dat we meer zouden doen. De Heer zei, “Wat je doet is goed, maar het 
is niet van MIJ!” Het gebeuren met de Kathedraal laat zien wat ik in het groot bedoelde. Wie kreeg de eer in 
het journaal? De man die gekomen was en de gemeenschap en de kerk opbouwde. Geen woord over 
Jezus Zelf. Zou het niet veel mooier zijn wanneer de mensen in de interviews gezegd hadden, “De Heer 
heeft dit voor me gedaan,” in plaats van de kerk. Wat een getuigenis! Getuigen voor de kerk, zoals deze 
mensen deden, maakt het zeer duidelijk wie de eer opstreek en het was niet de Heer.  
Wanneer al die miljoenen uit naam van de Heer waren gegeven aan de mensen die de Heer aanwees, 
zouden er persoonlijke relaties ontstaan zijn tussen de Heer en duizenden mensen. Dan zou Gods 
Koninkrijk gebouwd zijn, niet het koninkrijk van de kerk. Als je een stap terug doet en echt eerlijk bent, kun 
je het koninkrijk van deze kathedraal zien. Hierop verder bordurend kun je ook de koninkrijken zien van elke 
denominatie en elke religie op aarde. Kijk naar alles wat ze doen, in hun eigen naam! Een koninkrijk doet 
alles, wat het ook doet,  in zijn eigen naam, dus wanneer de kerk het koninkrijk van de Heer moet bouwen 
moet ze dat doen in de naam van de Heer, niet in de naam van de kerk. 
 
Naast redding, is een persoonlijke aanraking van Jezus, op ‟n een-op-een basis, het allerbelangrijkste wat 
er is op deze planeet! Denk eens aan de levens die ‟n “een-op-een” aanraking konden hebben van de Heer 
wanneer dat geld was gegeven in Zijn naam, in plaats van in de naam van de Kathedraal. De meeste 
mensen zeggen, nadat ze gezegend zijn door een kerk, dat “Die mensen daar van die kerk werkelijk 
aardige mensen zijn,” en ze gaan verder met hun leven. Dat gebeurd niet wanneer je de Rijkdom van de 
Heer geeft in Zijn Naam, de goede manier! Ze krijgen dan met de Heer persoonlijk te maken. Glorie! 
Misschien denk je dat het een te grote opdracht is, dat het onmogelijk is. De eerste kerk deed het en 
veranderde de toenmalige wereld tot het christendom. Mag ik je een vraag stellen, “Ben je werkelijk 
bewogen met de ongelovigen die het evangelie geweigerd hebben, die iets tastbaar nodig hebben zoals 
Thomas?” Jezus wel, en Hij geeft genoeg om hen, om die mensen met Zijn tienden iets tastbaars te geven. 
Hij heeft slechts onze handen nodig! 
Denk nog eens aan het getuigenis van de voorganger die op aanwijzing van de Heilige Geest, het juiste 
bedrag doorgaf, van de rijkdom van de Heer. Het bedrag wat gegeven moest worden aan de vrouw met 
een verkeerde leefstijl? Dit bewijst dat Jezus om haar geeft, en alle mensen zoals zij. Doen wij dat? Vinden 
we het werkelijk belangrijk dat de mensen de Heer ontmoeten op een persoonlijke een-op-een basis? 
Maken we ons zorgen om de verdrukten, of wezen? Genoeg om hun te laten weten dat Jezus zoveel 
van hen houdt, dat Hij hun in Zijn naam, uit Zijn rijkdom, geeft. In plaats van een kerk, die hen liefheeft 
in naam van kerk „zus of zo‟?We hebben, onwetend, dingen gedaan in onze naam, in plaats van Jezus‟ 
naam. Wie hebben we nu werkelijk lief? 
Het kan zijn dat het je niets doet, alles wat ik hier zeg. Het kan zijn dat je er te weinig om geeft, om je 
handelingen te veranderen, maar laat me dit zeggen met alle liefde die ik in deze woorden kan leggen. Als 
een man die al in de hemel voor de Heer gestaan heeft, kan ik je zeggen dat “Het je wel wat uitmaakt” 
wanneer je voor Hem staat!  
Als het erom gaat om de Rijkdom van de Heer op de juiste manier te geven, zouden we opgewonden 
moeten raken, om te zien hoe de kerk de Heer kan dienen, op een veel vruchtbaardere manier. Vruchtbaar 
voor Hem en dus de kerk, in die volgorde. 
Er is een gedachtepatroon in de wereld vandaag de dag welke het omgekeerde is van wat ik zojuist heb 
gezegd. Die gedachten gang is: maak de kerk vruchtbaar en dus de Heer. Precies het tegenovergestelde, 
of niet? 
 
3 Waaraan, zegt God dat Zijn rijkdom besteedt moet worden? 
 
 

Waaraan, zegt God dat Zijn rijkdom besteedt moet worden? 



Hij kan het alleen uitgeven aan rechtvaardige doelen! Psalm 145:17 zegt: De Heer is rechtvaardig in al 
Zijn wegen, en heilig in al zijn werken.” In dit Schriftgedeelte zien we dat alles wat de Heer doet, recht 
vaardig gedaan word. Rechtvaardigheid is een handeling. 

Johannes 3:7 

Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet (praktiseert), die is 

rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 

 
Jezus gebruikte Zijn volledige Rijkdom aan rechtvaardige handelingen, aan rechtvaardige doelen, 
handelingen die God rechtvaardig noemt. Laten we eens kijken naar wie Jezus rechtvaardig noemde en 
kijk dan naar iedere handeling die gedaan werd.  Het schept een beeld dat heel dicht het beeld van God 
benaderd. Het beeld wat Hij geeft van waar Zijn tienden aan gegeven moeten worden. 
 
Matheus 25:34-37  
Dan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! 
Beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, 
en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een 
vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij 
hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden, … 
 
Jezus noemde deze mensen rechtvaardig om hun handelingen, of ze nu in aan ander gebied van hun 
leven gezondigd hadden, of niet. Deze rechtvaardige handelingen die Jezus bekend maakt, brengen een 
belangrijk punt naar voren. Het is een van de dingen die u een verschil tussen de Bruid en de Hoer laten 
zien, met betrekking tot het afgeven van Gods tienden. Begrijp alstublieft goed dat er geen uitzonderingen 
zijn! Iedere rechtvaardige handeling wordt direct aan een persoon gedaan! In het volgende 
Schriftgedeelte zien we dat elke keer, wanneer God opdracht geeft om zijn tienden af te geven, dit direct in 
de handen van een persoon gegeven wordt. 
 
Deuteronomium 26:12,13 
Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, zijnde een 
jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe 

geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden. En … (andere vertalingen: Dan) 
 
Begrijp dit goed: Voor God is het geven van tienden niet gedaan totdat het gegeven is aan hen die Hij 
gespecificeerd heeft! Kijk zelf de Bijbel hierop na. Het is altijd, “Nadat je hebt gegeven, dan…wat dan ook!” 
Op die manier gebeurt het ook in bovenstaand Schriftgedeelte. 
Als je zegt: “Bedoeld je dat God wil dat de mensen van mijn kerk om 100% van Gods tienden direct in de 
handen van hen te geven die God specifiek bepaald heeft in Zijn naam? Dat is een hele opdracht!” Ja, dat 
is het en alleen op die manier dien je Hem met Zijn Rijkdom! 
Wat het geven van de tienden betreft; dit was het grootste probleem wat de eerste kerk had. Maar het was 
een van de belangrijkste instrumenten om de toen bekende wereld te bekeren tot het christendom. De 
hedendaagse kerk zou het zelfde probleem moeten hebben. Maar dat is niet zo, en dat is de reden dat ze 
de wereld niet zo beïnvloed als de eerste kerk. De eerste kerk wees verschillende diakenen aan om deze 
taak uit te voeren, full time, zodat anderen door konden gaan om Gods Woord te bestuderen. Ze begrepen 
dat zij verantwoordelijk waren voor God, om Zijn Rijkdom te geven aan hen die genoemd worden in Zijn 
woord. In de Bijbel, waar je leest dat zeven mannen aangewezen werden om die zaak te behartigen, lees 
je… Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen. Ze moesten wachten 
met Gods Woord te bestuderen, om die klus te klaren. Zo belangrijk was het! Dit laat duidelijk zien dat het 
afgeven van de tienden, op de juiste manier, prioriteit had samen met gebed en Gods woord bestuderen. 
Ze konden het ook niet door iedereen laten doen, het moest goed gebeuren. Laten we kijken naar het 
karakter van de mannen die gekozen konden worden, zodat we het verschil kunnen zien tussen een 
diakenbaantje in de hedendaagse kerk in vergelijking met hun werk in de eerste kerk. Dit zal aantonen dat 
de kerk van vandaag Gods rijkdommen niet afgeeft waar en hoe ze dat zou moeten doen.  
 
Handelingen 6:2-4 
En de twaalven riepen de menigte der dicipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord 
Gods nalaten, en de tafelen dienen.Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis 
hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij 
zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. 
 
 



Ze zeiden dat er mannen uitgekozen moesten worden die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige 
Geest en wijsheid. Hier moeten we eerlijk zijn. Hoeveel wijsheid is er voor nodig om een collectezakje 
door te geven, om een zaklamp vast te houden om auto‟s een parkeerplaats te wijzen, en gebouwen uit te 
zoeken, wat onder anderen de dingen zijn die diakenen vandaag de dag doen? Moet je vol van de Heilige 
Geest zijn om deze taken te kunnen uitvoeren? Is het nodig hiervoor goede getuigenis te hebben? “Goede 
getuigenis” is meer dan je denkt. “Goede Getuigenis” betekend dat ze zichzelf al bewezen hebben in de 
achter hun liggende tijd van hun leven. Is het zinvol “goede getuigenis” te hebben bij het aanwijzen van 
auto‟s op de straat, in de parkeerhavens, en in de rijen tussen de banken? 
Laten we “van goede getuigenis, vol van de Heilige Geest  en wijsheid,” eens bekijken in het kader van 
het brengen van de rijkdommen van God aan mensen. Dat de mannen een Goede Getuigenis moeten 
hebben lijkt hier zinvoller, omdat de kerk de diakenen vertrouwd met de werkelijke rijkdom van God. En ze 
het geld moeten afgeven aan individuele mensen in de wereld, op Gods manier. Het is een heleboel geld 
wat de diakenen op de goede manier moeten beheren! Mensen hoeven zich geen zorgen te maken of het 
goed gebeurd, wanneer de persoon op de goede manier getraind is en al een goed getuigenis heeft. 
Wijsheid lijkt nu ook zinvoller omdat er een heleboel wijsheid voor nodig is om geld te geven aan 
weduwen, wezen, de verdrukten en de vreemde, voor de Heer, om hen te ondersteunen in hun verdrukking 
zoals God dat wil! 
Vol van de Heilige Geest zijn is heel wat zinvoller als het gaat om de pijplijn die de Heilige Geest creëert 
tussen God en de diaken. De Heilige Geest voorziet in wijsheid en kennis (inzicht), dat iemand van zichzelf 
niet heeft in bepaalde situaties. Je ziet dat het op de goede manier afgeven van Gods tienden de 
karaktereigenschappen vereist die de Bijbel aangeeft. De manier waarop de kerk Gods rijkdom nu besteed 
vereist niet die kwaliteiten van de diakenen, en heeft in feite niets met die kwaliteiten te maken.  
Dus aan wie moet de kerk Gods rijkdommen geven? In principe,aan de verdrukten en aan hen die werkelijk 
voor Hem arbeiden. Dat te bepalen is nog niet zo eenvoudig. Ik heb de volgende informatie toegevoegd die 
de Heer me gegeven heeft, het verwijst naar een dag in en bepaald jaar. 
 
Deuteronomium 26:12 
Wanneer gij zult geeindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, zijnde een 
jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan de weduwe 
geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden 

Leviet (Apostel, Leraar, Evangelist, Voorganger/herder) de vreemdeling (iedereen die Jezus niet kent), de 
wees (vaderlozen, dit is inclusief de kinderen wier vader hen in de steek heeft gelaten), en de weduwe 
(wiens familie hen niet kunnen of niet willen verzorgen). 

Een beetje meer informatie over weduwen. 

1 Timotheus 5:16 
Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heft, dat die haar genoegzame hulp doe, en dat de 
Gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen, die waarlijk weduwen zijn, genoegzaam hulp doen 
moge. 
 
 
Nehemia 13:10 
Ook vernam ik, dat der Levieten deel hun niet gegeven was; zodat de Levieten en de zangers, die het werk 
deden, gevloden waren, een iegelijk naar zijn akker 

Zangers – Gods minstrelen. Mensen met een zalving van God die Hem dienen en anderen, niet alleen 
maar een talent. Ze krijgen nieuwe liederen, van de Heilige Geest, die profetisch zijn, directioneel, vol 
lofprijs en aanbidding. Dit zijn niet de koren. Van zangers is ook bekend dat ze zorg dragen voor de tempel. 
Luister naar de Heilige Geest; God zal bekend maken wie zijn minstrelen zijn. 

Nehemia 12 :47 
Daarom gaf gans Israel, in de dagen van Zerubabel, en in de dagen van Nehemia, de delen der zanger en 
der poortiers, van elk dagelijks op zijn dag; en zij heiligden voor de levieten, en de Levieten heiligden voor 
de kinderen van Aaron… 
 
Poortiers – dit waren personen die voor de deuren van de tempel zorgden. Ze “bewaakten de deuren. Het 
was veel meer dan een conciërge.” De poortiers waren aangewezen Levieten die zorg droegen voor de 
deuren. 
 De Apostel, Profeet, Leraar, Evangelist, Voorganger/herder, Poortiers zijn in principe allemaal full-time voor 
de Heer. Terwijl de Heer mij leerde hoe ik een diakon moest zijn, realiseerde ik me dat ook de full-time 



diaken vanuit Gods Rijkdom leeft. Wanneer je naar Gods tienden kijkt en deze mensen (dus hun functies) 
erj weg haalt, heb je alsnog een gigantische hoeveelheid van weelde uit te delen aan individuele mensen 
voor Hem!  
Nu ik dit allemaal gezegd heb, zou je moeten weten dat de eerste Christen Joden stoelen in de 
synagoge kochten om het gebouw te betalen en onderhouden. Ze gebruikten Gods tienden nooit voor 
een onrechtvaardig doel. Ze dienden God door Zijn tienden voor Hem te geven aan rechtvaardige doelen. 
Ze waren Zijn handen en voeten, bij wijze van spreken. Je moet ook weten dat God de tempel bouwde met 
de rijkdommen van Egypte, niet met Zijn tienden. Jezus zei, 
 
Matheus 6:19,20 
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven 
doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en 
waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 

God doet geen dingen waarvan Hij zegt dat wij ze niet moeten doen. Hij besteed Zijn rijkdom niet aan 

iets wat met de tijd vergaat. Hij steekt Zijn tienden in mensen waar Zijn Koninkrijk gebouwd kan worden, in 
mensen niet in gebouwen en dingen voor comfort, samenkomsten en papier, of dingen die weg roesten, 
enz. Het is onze verantwoordelijkheid om te betalen voor drukwerk om het evangelie te verkondigen. Het is 
niet Gods verantwoordelijkheid, en Hij betaalt er ook niet voor! Denk hier eens over na! Ik daag je uit om 
naar God te gaan en uit te zoeken of wat ik gezegd heb over “waar we Gods rijdom aan moeten uitgeven”, 
juist is. 

De kerk kan deze wereld beïnvloeden op dezelfde manier als de eerste kerk dat deed wanneer ze willen 
leren hoe ze Gods tienden moeten geven in de naam van de Heer, en dat ook doen! 
 

: Toen ik dit artikel schreef, dacht ik tot hier dat ik in principe klaar was behalve het grammaticale gedeelte 
en die soort dingen. Ik stopte die avond terwijl ik dacht, “dat maak ik morgen wel af” maar die nacht gaf de 
Heer me een droom. In die droom keek ik naar een Baptisten vrouw, die van de Heer houdt. Er werd haar 
gevraagd de tien geboden op te noemen. Dat deed ze, en ze was zo trots op het feit dat ze dat kon, dat ze 
het twee keer deed. Ze deed het twee keer zo snel dat niemand in de kamer haar kon verstaan. Ik stond 
versteld dat ze het zo snel kon. Toen, in de droom, begon ik in te zien dat ze zelf ook niet begreep wat ze 
gezegd had. Ik werd wakker uit de droom en de Heer zei tegen me, “Je moet het eerste en grootste gebod 
gebruiken wanneer je over Mijn tienden spreekt. Mijn mensen weten niet wat dat betekend!” 

Matheus 22:37,38 
En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, 
en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. 
 
 
Gods tienden geven, aan de mensen die God aangewezen heeft, op de manier die Hij wil, is Hem dienen. 
Hem persoonlijk dienen is Hem persoonlijk liefhebben. Wanneer je aardse ouders (bij hun sterven) aan 
jou 800 miljoen Euris nalaten en vroegen er bepaalde dingen mee te doen, zeggend dat je er intussen ook 
van kon leven, wat zou je doen? Zou je zeggen, “Och, ze zijn er toch niet meer, wat maakt het uit,” en het 
uitgeven zoals jij wilde? Wanneer je dat deed zou je laten zien, dat je niet van je ouders hield, of niet? 
Jezus Christus deed dit, met Zijn Familie, de kerk. De kerk heeft zijn zak met geld. Jezus stelde jou er 
verantwoordelijk voor, maar Hij maakte ook duidelijk wat je ermee moest doen. 
Mr. en Mevr. Christen houdt u genoeg van de Heer (…met geheel uw hart, geheel uw ziel en met uw hele 
verstand) om Zijn tienden aan die mensen  te geven die Hij wil aanraken? De Bruid van Christus wil dat. 
Een ware Bruid heeft haar ogen gericht op haar man met heel haar hart, met heel haar ziel en met heel 
haar verstand wil ze Hem behagen, eren en gehoorzamen. 
 
4. Wat veranderde aan het kruis met betrekking tot de tienden van de Heer? 

.  

Wat veranderde aan het kruis met betrekking tot de tienden van de Heer? 
 

Deuteronomium 26:12.  



Wanneer gij zult geëindigd hebben alle tienden van uw inkomen te vertienen, in het derde jaar, 
zijnde een jaar der tienden; dan zult gij aan den Leviet, aan den vreemdeling, aan den wees en aan 
de weduwe geven, dat zij in uw poorten eten en verzadigd worden; dan….. 

 

Ik heb het bovenstaande Schriftgedeelte opnieuw opgeschreven om ons te herinneren aan de mensen die 
Zijn tienden mogen krijgen. God heeft hen aangewezen. Hij is een God van mensen! We moeten eraan 
denken dat de mensen de rijkdom van God van de tempel ontvingen (ongeacht in welke vorm het kwam). 
Ze wisten daardoor Wiens rijkdom het was. Van de God van Israel! Iedereen wist dat de tempel met de 
God van Israel te maken has zelfs de vreemdelingen in het land. Wanneer de tienden werden afgegeven, 
wist iedereen dat de God van Israel het aan hen gaf. Hij kreeg de eer. 
Aan het kruis verhoogde God zijn Zoon, daarmee, eerst onder de aarde, dan op de aarde en dan in de 
Hemel, eens en voor altijd duidelijk makend, dat Zijn Zoon, Heer der Heren en Koning der Koningen is 
over Zijn hele schepping. God houdt van Zijn Zoon en de Bijbel zegt dat Hij verheven is boven alles in de 
hemel. God bewees dat aan mij door mij een visioen te tonen waarin Jezus hoger staat dan de troon van 
God. Geen jaloezie van de kant van God hier! Zo is de rechtvaardige God ook hier op aarde. Hij wilde Zijn 
Zoon al Zijn rijkdom hier op aarde geven. Het is Zijn erfenis! 
In de tempel kreeg God Zelf de eer van de verspreiding van Zijn tienden. Na het kruis, moet Jezus de eer 
krijgen van de verspreiding van de tienden. God wil dat Zijn Zoon verhoogd wordt op de aarde. God 
bepaalde zelfs dat een persoon zijn geloof in Jezus aan een ander persoon op aarde moet belijden, om 
gered te worden. Waarom, omdat God Zijn Zoon hier op aarde verhoogd! Dat is wat er veranderd aan 
het kruis aangaande de tienden! Wat dienen we een rechtvaardige God! 

5. Aan God geven | Wat gebeurd er wanneer ik geen tienden geeft of het in geloof geef.. 

 

Aan God geven  | Wat gebeurt er wanneer ik geen tienden geef of, in geloof, geef aan 
een kerk die het onwetend het gebruikt voor hoererende doelen?   
    Ik hoorde Morris Cerullo iets zeggen, zoiets als, Er zal een tijd komen dat God tegen de satan (de 
aanklager) zegt: “Je kunt mijn mensen niet langer raken!” Dames en Heren, God kan dit niet doen totdat 
het voor Hem legaal is om te doen!  Voor God is het niet legaal om dit te doen  totdat de kerk zichzelf  
goed opstelt tegenover God (vlekkeloos op de legale manier). De eerste stap is om ermee op te houden 
God te beroven.Jezus deed dit heel zorgvuldig, Hij zorgde ervoor, Gods fonds niet te besteden aan iets 

waaraan Hij dat niet mocht doen. Hij maakte dat erg duidelijk in Matheus 17:24-27. En als zij te 
Kapernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de schatting ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt 
Hij de schatting niet? Hij zeide: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, Hij behoedde 
hem ervoor zijn hand in de tiendenbuidel te steken,  zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen der 
aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden? Petrus zeide tot Hem: 
Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. Dan stuurt Jezus, Petrus weg van de 
tiendenbuidel en zegt dat hij het geld van de wereld moest nemen om de belasting voor Hem en zijn 
discipelen te betalen Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en 
den eersten vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien, 
en geef hem aan hen voor Mij en u. Jezus gebruikte niet een cent van Gods rijkdom voor iets anders dan 
Gods doel. Hij gebruikte het geld van de goddeloze om de belastingen te betalen! Jezus spreekt ook over 
geld in Matheus 22:17-21 De religieuze mensen van die tijd probeerden hem te strikken. Zeg ons dan: wat 
dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun 
boosheid, zeide: Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem 
een penning. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot Hem: Des keizers. 
Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. 
De mensen van de wereld betalen schattingen aan mensen en andere dingen door afbeeldingen op geld te 
zetten. Jezus zegt ons dat we aan de regering en aan de leiders moeten geven wat van ons gevraagd 
wordt. ( Denk er aan dat Jezus zei dat we de regering niet moeten beledigen [vorige paragraaf]). Maar Hij 
zei ook, “…en aan Gode dat Gods is.” Een ding dat van God is zijn, Zijn Tienden. Dus als we – geven aan 
een kerk die het, onwetend, gebruikt voor hoerende doelen – beroven we God en mensen, zelfs deze 
hele natie!  
 
Maleachi 3:8,9 
Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het 
hefoffer.Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. 
 



We spelen hier geen spelletjes! Wanneer we God beroven, beroven we de hele natie om Gods doel  
 met Zijn rijdom. We hebben onze medemens beroofd omdat we de tienden niet gaven waardoor God niet 
in staat was Zichzelf persoonlijk aan hen te openbaren, op de manier die Hij wil. U en de natie zijn onder 
een vloek.  
U zegt misschien, “We deden het onbewust en God is een vergevend God!” Daar ben ik het mee eens, 
maar laten we hier eens doorgaan en kijken naar wat gevolgen, ook al heeft Hij je vergeven. Allereerst 
moeten we naar een eigenschap van God kijken welke in het beeld naar voren komt, en dat is, “God is een 
God van absolute waarheid.” Hij werkt met de waarheid en alleen met de waarheid. Hij ken alle waardeis, er 
is voor Hem niets verborgen. God bewaart zijn juridische verslagen en we weten dat God alles volgens de 
wet doet. Het mag niet falen in de rechtszaal. Jezus Zijn dood aan het kruis moest standhouden volgens 
de wet in de rechtszaal van de Hemel. 
Nu, wat ik u vanaf hier ga vertellen is zwaar te verteren voor ons verstand en zeer zeker niet geliefd door 
ons eigen vlees. Dus ik vraag u om dit biddend te lezen en God te vragen of alles wat ik zeg de waarheid is. 
 Een scenario van een valkuil: 
Laten we zeggend at we duizend Euris verdiend hebben. We weten dat $100 van dat geld aan God 
toekomt om aan Zijn doel te besteden. Het is een geestelijke wet. Om het duidelijk te maken nemen we nu 
aan, dat van die 100 Euris een dollar niet in het Fonds van God beland. Door gebrek aan kennis of inzicht. 
Wat gebeurd er op de berg Sion (de plaats waar God zijn juridische verslagen bewaard)? Wat wordt daar 
genoteerd, rekening houdend met dat we weten dat God een God van absolute waarheid is? 
 
Checklist voor de $ 100: 
(Dit geld voor zowel kerk als individueel!) 
 
 

   1 De $ 100 wordt genoteerd als tienden die door God ontvangen zijn. Ja, nee  

 Omdat God een God van absolute waarheid is, moet op Berg Sion genoteerd worden dat de tienden niet 
ontvangen zijn. Om het duidelijker te maken: laten we zeggen dat een bank de 100$ stuurt (tienden) aan 
een andere bank maar de andere bank ontvangt slechts 99$. De waarheid is, dat de tienden niet werden 
ontvangen, omdat de tienden $ 100 was. De tienden was niet $ 99 maar $ 100.  

. 2 Het staat genoteerd dat dit gebeurd is door gebrek aan kennis/ inzicht. Ja, nee    
Natuurlijk staat het genoteerd, alle dingen worden opgenomen in de verslagen en God is een God van 
waarheid. Het is een waarheid, dat het gedaan werd door gebrek aan kennis/inzicht. 
 
  3  De tienden waren in geloof gegeven. Ja nee 
Dat is de waarheid. Nu kunnen we hierop doorgaan, maar laten we teruggaan naar de kern van de zaak. 
 
4. Het wordt genoteerd dat er een beroving heeft plaats gevonden. Want we beroofden God!  Ja nee 
Omdat er $1 van de $ 100 gestolen werd, wordt dat genoteerd. Nu zeg je misschien, “Maar de $ 99 op de 
goed manier besteed is en derhalve niet gestolen werd van God! Wat maakt die $ 1 uit? Ja, dat maakt wel 
uit, wanneer je een bank beroofd en $50 van de $500 duizend die in de bank aanwezig waren zouden ze je 
nog steeds kunnen vervolgen voor diefstal van de $ 50. Het feit blijft dat je een bank beroofd hebt. Zelfs al 
zou het maar $ 1 zijn geweest, het zou als diefstal genoteerd worden, wettelijk! 
We moeten ook begrijpen dat onwetendheid geen excuus is en geen reden is om niet vervolgd te worden 
voor beroving. Stel je eens voor dat een buitenlander naar jouw land komt en niet weet wat de lichten bij 
een kruising zijn. Hij rijdt ze gewoon voorbij uit onwetendheid. Wanneer hij gepakt wordt, zou hij 
geconfronteerd worden met de overtreding van het rijden door rood licht. De waarheid wordt genoteerd. 
Wat heeft dit te maken met het beroven van God? Allereerst, heeft het te maken met het boek Job. Job was 
een rechtvaardig man en vreesde God. In tegenstelling tot sommige leringen, Job deed niets waardoor de 
haag rondom hen opgetild werd. God tilde de haag om Job heen op met een doel. Het gebeurde zodat 
wij de werkwijze van het wettelijke systeem in de Hemel konden zien. 
Satan is de aanklager van de broeders. Hij klaagt jou aan voor God, de Rechter. Jezus is jouw advocaat,of 
verdediger. Nu zeg je misschien, “Geweldig! Jezus is mijn advocaat, nu kan ik niet verliezen?” Het 
probleem van deze denkwijze is: God, de Heilige Geest en Jezus werken alleen met de waarheid. Zij 
liegen niet, kijken niet oogluikend toe, gebruiken geen goocheltrucs in jou voordeel bij jouw proces. Begrijp 
het goed, waarheid is wat bekend is in de Hemel en het hemels gerechtshof functioneert met de waarheid.  
 Nu deze dingen gezegd zijn, laten we in het boek Job kijken naar enkele feiten over de Satan. 
 
Job 1:6,7. 



Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den Heere te stellen, dat de satan 
ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot den satan: Van waar komt gij? En de satan 
antwoordde den Heere, en zei: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. 
 
Let op het volgende wat er gebeurd, God noemt Job aan Satan. Satan kwam niet naar de 
bijeenkomst om Job voor God aan te klagen! Hij was bezig om de aarde te omtrekken en die te 
doorwandelen en kon Job niet aanvallen doordat Gods beschermende haag om Job heen was en Hij 
wist dat! Een ding wat we goed moeten begrijpen is dat de Satan beslist niet dom is en  hij zou Job 
niet genoemd hebben tegenover God. Hij wist dat hij die zaak zou verliezen; hij wist dat het verspilde 
energie zou zijn. 
 
Job 1:8  
En de Heere zei tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de 
aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. 
 
Omdat God nu de deur voor Satan openzet, zien we dat Satan de gelegenheid aangrijpt om Job te 
beschuldigen van iets wat niet bewezen is. Alles volgens Gods plan en voor Zijn doeleinden. 
 

 

Job 1:9-11 

Toen antwoordde de satan den Heere, en zei: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij niet een 
betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner 
handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. Maar toch strek nu Uw 
hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? 
 
We weten allemaal dat Satan vervolgens vrijgelaten wordt om Job aan te vallen en we kunnen zijn 
dodend, stelend en verwoestend werk zien. Het punt waar het om gaat is dat de satan over de aarde 
ging en dat hij Job kende als een man Gods uit zijn antwoord aan God in de verzen 9-11, maar hij 
was niet in staat Hem aan te raken. 
Wat had Job dat christenen vandaag de dag niet hebben? Wat had Jezus wat christenen vandaag de 
dag, niet hebben. Ik heb christenen horen getuigen van overwinningen over de vijand, waarbij ze hem 
tandeloos en dom noemden, slechts om naderhand in de rug gestoken of aangevallen te worden. 
Jouw schild van geloof tussen jou en de vurige pijlen die op je afkomen moet standhouden. Terwijl je 
hiermee bezig bent is je rug een open doel. Je hebt iets nodig om je rug te beschermen. 
Mijn eerste kennismaking met het idee dat God mij rugdekking gaf was toen Hij me onderwees over 
het geven van tienden. De eerste tekst die God me wees in de Bijbel was Jesaja 58:6-8 waar God 
spreekt over vasten. Deze tekst wordt niet gezien als een tekst over tienden, maar het is de tekst die 
God me liet als eerste liet zien. Waarom? Omdat God aan het vasten is, het zonder stellen van iets 
wat van Hem is, Zijn tienden, met als doel om de verdrukten vrij te laten! Hij doet wat Hij zegt dat wij 
moeten doen! 
 
 Jesaja 58:6-8 

Is niet dit het vasten, dat Ik (God)verkies: (God kiest ervoor om het zonder Zijn Rijkdom te stellen – 
tienden)dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij 
vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood 
mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat 
gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal 
snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des 
Heeren zal uw achtertocht (bescherming, wacht aan de rugzijde)wezen. 

Toen de Heer me over deze teksten onderwees, maakte Hij me duidelijk dat wij (de kerk) Gods handen en 
voeten zijn die om moeten gaan met Zijn rijkdom; dat is wat deze teksten zeggen! Ik herhaal, God is aan 
het vasten, het zonder iets stellen wat van Hem is. En dit is het enige wat Hij voor Zichzelf behouden heeft , 
Zijn Tienden, met het doel om de verdrukten vrijheid te geven! Wij zijn Zijn vaten die dit moeten uitvoeren 
op aarde. Deze uitleg van deze teksten is de enige uitleg die door de hele Bijbel door stand houdt. Dit is de 
enige uitleg die past bij “Is niet dit het vasten, dat Ik (God)verkies?” Het resultaat van het doen van deze 
dingen is dat de glorie van God onze achterhoede, onze haag, is. 



 Teruggaand naar Job zien we dat hij het beeld wat we in Jesaja krijgen, uitvoerde met als resultaat dat er 
een haag was rondom hem en zijn bezit. Job wist wat rechtvaardigheid doen was! In hoofdstuk 29 van Job 
zien we wat hij in het verleden gedaan had. 
 
Job 29:12-17  
Want ik bevrijdde den ellendige, die riep, en den wees, die geen helper had. De zegen desgenen, die 
verloren ging, kwam op mij; en het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met 
gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. Den 
blinden was ik tot ogen, en den kreupelen was ik tot voeten. Ik was den nooddruftige een vader; en 
het geschil, dat ik niet wist, dat onderzocht ik. En ik verbrak de baktanden des verkeerden, en wierp 
den roof uit zijn tanden. 
 
Dit alles zorgde voor een haag rondom Job. Wij zouden ook een haag moeten hebben! God heeft me 
gezegd dat ik een getuige moest zijn van alles wat ik gehoor en gezien heb. In gehoorzaamheid, deel ik 
mijn eerste ervaring, waarin God openbaard dat Satan iets van mij afpakt. Ik geef slechts de details die 
nodig zijn om het beeld te scheppen wat God ons wil laten zien. 
 
Ik was boer en vond dat fijn om te doen toen God me in deze bediening riep. Een paar jaar later bevond ik 
me in een scheiding; mijn eerste vrouw wilde van me scheiden. De scheidding ging door en God bracht 
mijn huidige vrouw en mij samen. Hij maakte duidelijk dat dit nodig was voor het werk van deze bediening. 
Het volgende wat er gebeurde was dat ik mijn boerderij en mijn huis verloor. Mijn huidige vrouw bad voor 
de ontstane situatie. God gaf haar een droom. In die droom waren Satans helpers mijn kudde aan het 
verzamelen en alles wat ik bezat. Er werd tegen haar gezegd dat de Satan het recht had om mijn bezit te 
nemen. Wij legden die droom min of meer “op de plank” omdat we hem niet begrepen en het paste niet bij 
wat ons geleerd was. 
 Toen op een nacht liet de Heer me zien dat de kerk onder een aanwijsbord staat. Hij liet me zien dat ze 
niet wisten dat ze eronder stonden, en in feite stonden ze er zover onder dat ze het onmogelijk lezen 
konden. In het gezicht was ik heel dicht boven het aanwijsbord, en vanuit mijn gezichtpunt kon ik het bord 
ook niet lezen. Dus vroeg ik de Heer naar de betekenis van het gezicht en Hij liet me Deuteronomium 
28:15-46 lezen, waar God spreekt over de zegeningen en de vloeken. Hij zegt daar dat vloeken de 
gevolgen zijn van ongehoorzaamheid aan Zijn wetten en inzettingen. Ik las het Schriftgedeelte door tot ik bij 
vers 30 kwam: 

 
Deuteronomium 28:30 
Gij zult een vrouw ondertrouwen, maar een ander zal haar beslapen; een huis zult gij bouwen, maar daarin 
niet wonen; een wijngaard zult gij planten, maar de druiven er niet van plukken.  
 
Ik dacht, “Zit ik onder een vloek? Dat heb ik anders niet zo geleerd!” Gij zult een vrouw ondertrouwen, 
maar een ander zal haar beslapen;. Dat gebeurde bij mij! Zij was mij ontrouw …een huis zult gij 
bouwen, maar daarin niet wonen;….Ik had een groot nieuw huis gebouwd en was het kwijtgeraakt…een 
wijngaard zult gij planten, maar de druiven er niet van plukken. Ik was mijn boerderij kwijt geraakt. Ik 
las verder naar vers 31, en zag dat daarin het verlies van dieren voorspelt werd. Ik had mijn vee kwijt 
geraakt. Etc. Toen las ik dit:  

 
Deuteronomium 28:32 
Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen aanzien, en naar 
hen bezwijken den gansen dag; maar het zal in het vermogen uwer hand niet zijn. 
 
Mijn oudste dochters hadden het huis verlaten en de jongste was met haar moeder meegegaan en was 
zelfs in een andere staat, uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden… maar het zal in 
het vermogen uwer hand niet zijn. Ik dacht aan de droom die de Heer aan mijn vrouw gegeven had; dat 
haar gezegd was dat de Satan het recht had om mijn bezittingen af te pakken. Ik las verder over het 
verslinden van iemands bezittingen, maar nu met grote interesse omdat HET PERSOONLIJK GEWORDEN 
WAS. Toen kwam ik bij het gedeelte waarin Hij samenvat: 
 
Deuteronomium 28:45,46 
En al deze vloeken zullen over u komen, en u vervolgen, en u treffen, totdat gij verdelgd wordt; omdat gij 
der stem des Heeren, uws Gods, niet gehoorzaam zult geweest zijt, om te houden Zijn geboden en Zijn 
inzettingen, die Hij u geboden heeft. En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn,ja, onder uw 
zaad tot in eeuwigheid. 
 
Toen begreep ik waarom Hij mij ‟s nachts het gezicht gegeven had van de kerk die onder een aanwijsbord 
stond! En zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn…God vermeld al deze dingen, zodat 



mensen kunnen zien en begrijpen dat wanneer deze dingen gebeuren in hun leven, dat ze onder een vloek 
zijn. 
Wanneer mensen in het Oude Testament zich bewust werden van het feit dat ze onder een vloek waren, 
gingen ze naar de priester, en dan offerde de priester het juiste offer om de vloek kwijt te raken. Daarom 
gaat Hij door met te zeggen: en tot een wonder. Volgens de King James vertaling, is een ander woord 
voor wonder: mirakel. Het was een mirakel wanneer God een manier gaf aan een persoon om de vloek 
kwijt te raken, zelfs in het Oude Testament. Daarom moest Jezus een vloek worden, of op zich nemen, aan 
het kruis. Het moest wettelijk juist zijn, dat Zijn Naam de kracht had om de offers te vervangen die nodig 
waren om een vloek weg te nemen. In het Oude Testament werd een persoon, die de juiste offers door de 
priester had laten maken, vermaand om niet weer Gods geboden te overtreden, zodat hij vrij bleef van 
elke vloek. Jezus deed hetzelfde, toen Hij tegen de vrouw die overspel gepleegd had, zei: “Ga en zondig 

niet meer”.  
En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn,ja, onder uw zaad tot 
in eeuwigheid. Ik heb hier tussengevoegd wat God mij getoond heeft om te laten zien 
hoe lang deze vloeken een teken zullen zijn. Het zegt, “onder uw zaad tot in 
eeuwigheid.”  
Wij, de kerk, zijn een onderdeel van “onder uw zaad tot in eeuwigheid.” Kijk maar 
om je heen, en lees de tekens die ons zeggen dat we onder een vloek leven. 
Scheiding, seksuele verdorvenheid, en allerlei soorten van deze tekens die genoemd 
zijn in Deuteronomium zijn heel duidelijk aanwezig in de kerk.  
Een keer toen ik sprak in een kerk over de vloeken en hoe God me getoond had dat ik 
onder een vloek was ook al was ik een christen. Ik merkte dat de luisteraars niet veel 
aandacht schonken aan wat ik zei, of aan het onderwijs uit het Oude Testament. Per 
slot, door Jezus waren zij niet onder een vloek. Wat ik vervolgens deed paste 
helemaal niet bij mijn karakter. De Heilige Geest kwam in mij op, ik hief mijn armen 
naar hen op en zei iets tegen hen over dat ze weinig aandacht aan het Oude 
Testament besteden. Toen zei ik iets (wat ik eerder geleerd had) direct tegen een 
vrouw. “Al uw drie kinderen stierven (op verschillende tijden) binnen drie kilometer 

op de weg die voor uw huis langs loopt. Als dat niet betekend dat men onder een vloek is, dan weet 
ik niet wat het wel is!” De Heilige Geest werkte en deze vrouw kwam huilend naar voren, en vroeg me 
hoe ze de vloek over hun leven kon verbreken. Ik wist toen nog niet wat ik nu weet. Het punt is dat de 
Heilige Geest haar onvermogen, om niet te kunnen zien dat ze onder een vloek was, verbroken had. Een 
perfect voorbeeld van de kerk die zover onder het bord staat, dat ze niet kan lezen/ zien wat erop staat.  
Satan is aan het werk in de kerken. Waarom? Omdat niemand ons rugdekking geeft. Want weet u, wanneer 
de kerk begint met het zijn van een vrouw voor de Heer dan zal Hij graag een echtgenoot zijn en Zijn vrouw 
beschermen. Maar zolang wij van God stelen, heeft de Satan het recht om naar God te gaan en ons aan te 
klagen. Wat kan God doen, Hij is een rechtvaardige God? Mensen, het is een juridische aangelegenheid. 
De Bijbel vermaand ons duidelijk om te worden als Jezus. Jezus werd nooit aangevallen door de duivel 
omdat Hij onder God bescherming stond. Jezus stal nooit van God. Hij overtrad nooit de wet, waardoor de 
satan Hem niet kon beschuldigen. Jezus werd verleidt door de Satan maar Satan kon Jezus alleen 
aanvallen door verleiding en door mensen. Hij kwam nergens door mensen tenzij God dat toestond. Jezus 
wandelde in het verbond met God en plukte de vruchten van het feit dat er een haag om Hem heen was. 
Hij verdeed geen tijd aan het berispen van de duivel voor Zijn eigen rekening. De duivel wist Wie Jezus was 
en zou Hem zeer zeker overal en op elke mogelijke manier aangevallen hebben, maar dat kon hij niet door 
de haag van bescherming die om Jezus heen was.  
Wij leven onder een verbond van betere beloften, welke inclusief de beloften van het Oude Testament zijn. 
Onder de oude beloften zei God dat Hij de verslinder zou berispen. Sommige christenen denken dat het 
beter is wanneer zijzelf de kracht hebben om de verslinder te berispen, in plaats van God het te laten doen. 
Ik kan je zeggen dat het veel van je tijd zou vergen. Het is beter om God het te laten doen. Hij zal ons 
rugdekking geven door een haag om ons heen te plaatsen, iets wat wij zelf niet kunnen doen. Hij deed dat 
voor Job en Job was niet zonder zonde. Dat is niet het punt waar het om gaat. Job vreesde God en deed 
gerechtigheid. Job beroofde God niet doordat hij veel meer gaf dan zijn tienden. Hij gaf de tienden aan hen 
die God aangewezen had om de tienden aan te geven. 
De Nieuw Testamentische tegenhanger van Job was Cornelius. Hij vervulde ook Jesaja 58:6-8. Hij vreesde 
God en gaf aalmoezen aan de armen bovenop de tienden van God. Het een gedachtenis voor God tot 
gevolg. Zorgde het ervoor dat God hem rugdekking gaf? Zorgde God ervoor dat wat Cornelius niet zag en 
wist wat in zijn achtertuin was, verdween? Een volmondig JA voor de dekking van Cornelius achterzijde. 
God zorgde dat hij gered werd voor het eeuwige leven! Cornelius wist niet wat hij nodig had maar God wel! 
Als dit geen rugdekking is dan weet ik niet wat dan wel!  
In het boek Maleachi zegt God, dat wanneer wij de tienden in de voorraadschuren brengen, Hij ons zal 
zegenen. Op dat moment gaven de verantwoordelijken de tienden niet op de juiste manier uit, wat hun tot 
hoer/bevlekt maakte op dat gebied. Ze waren slordig in het leveren en ontvangen. Daarom geeft Maleachi 
hun de correctie van de Heer door! Maar kijk goed naar de belofte die aan hen gegeven wordt wanneer 
ze het wel goed doen! 



 
Maleachi 3:11 
 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de 
wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. 
 
God zegt dat Hij de afvreter zal dreigen! Ben jij niet moe van het steeds iets krijgen, om daarna te merken 
dat het verdwijnt of van je weggenomen wordt. Het is de afvreter die de vrucht van je werk vernietigt. Wat 
de kerk moet begrijpen is dat wanneer je God berooft of ongehoorzaam bent, dat je dan een open 
deur bent voor de duivel waadoor hij zomaar naar binnen kan om je aan te vallen en te beschuldigen 
voor God. Satan is de aankalger van de broeders en hij doet dit op zijn tijd en naar zijn wil! Satan is 
geen domkop, hij is de meester misleider! 
We moeten goed begrijpen dat de Satan jouw niet beschuldigd van iets wat je niet gedaan hebt; hij 
beschuldigd je van iets wat je gedaan hebt. Hij verspild zijn tijd voor God niet met te proberen God te 
misleiden door te proberen jouw te laten veroordelen voor iets wat je niet gedaan hebt omdat hij weet dat 
God de waarheid kent. Voor God is niets verborgen. Ik geef je hier een paar getuigenissen van gevallen 
waarin ik God ongehoorzaam was en Hij me aan het boek Job herinnerde. Denk eraan dat de vloek 
veroorzaakt wordt door ongehoorzaamheid. 
 
Enkele jaren geleden zei de Heer tegen me dat ik een ander voertuig moest kopen. Ik had een busje waar 
ik, denk ik, nogal aan gehecht was. Het was een benzine slurper en nodig toe aan reparatie. Terugkijkend, 
was het inderdaad verstandig om hem in te ruilen omdat het een dure wagen was. Maar ik dacht dat ik niet 
in de financiële positie verkeerde om geld uit te geven aan een andere wagen, dus bleef ik in het busje 
rijden. De tijd ging voorbij en ik vergat zelfs dat ik iets moest doen. Het was zo‟n: Ik weet niet zeker of het 
God was die sprak” excuses. 
Ongeveer zes maanden alter ramde een auto mij aan de achterkant, waardoor het busje „total loss‟ was. Ik 
bleef achter zonder auto. Ik ging in gebed over dat dit mij was overkomen en de Heer zei: “Lees Job” Dat 
deed ik en ik realiseerde me dat de Heer toegestaan had dat ik werd aangevallen maar hij had de vijand 
gezegd dat hij me niet kon doden. Het had eenvoudigweg ook een dodelijk ongeval kunnen zijn, omdat ik 
op een haar na een hoogspanningskabel paal mistte toen ik van de weg geslingerd werd en in een weiland 
terecht kwam. De Heer bracht het onder mijn aandacht dat de vijand mij beschuldigt had en het feit er lag 
dat ik aan God ongehoorzaam geweest was wat het busje aanging. Ik vroeg of hij alleen het recht om me 
aan te vallen had in verband met het busje probleem. Hierop kreeg ik geen antwoord. Ik realiseerde me ook 
dat de vijand me aanviel toen de zaken wat beter leken te gaan. Hij doet dingen niet voor de lol. Hij doet 
iets om tegen te houden wat God aan het doen is. Hij wil doden, stelen en vernietigen. Hij wil je 
neermaaien. 
De volgende gebeurtenis gebeurde ongeveer een jaar geleden. Het ging me financieel iets beter. Het leek 
erop dat ik mijn schulden wat kon verminderen. Maar de Heer zei me dat ik een betere computer moest 
aanschaffen. Oké dan, moest ik meer geld lenen om een betere computer te kopen? Ik bleef aarzelen. 
Uiteindelijk kocht ik er een, nam hem mee naar huis, en bracht het de volgende dag weer terug naar de 
winkel, (zonder het uit de auto gehaald te hebben) vlak voor het nieuwe jaar. Er viel een last van mijn 
schouders om niet nog meer schulden te hebben (zorgen van deze wereld). Algauw begon God opnieuw 
met me te spreken over de nieuwe computer. De traagheid van de oude computer werd nu een kwelling. 
Terwijl dit allemaal gebeurde maakte de Heer het allemaal opeens duidelijk door enkele andere mensen 
door een “klein ding van de Geest”, dat ik het internet op moest gaan. Met deze informatie begreep ik 
waarom de Heer wilde dat ik een betere computer ging kopen. De oude computer kon niet overweg met het 
web. Dus werd ik gauw de eigenaar van een nieuwe computer! 
Toen ik later aangifte deed van mijn inkomstenbelasting, realiseerde ik me dat ik financieel slechter af was 
omdat ik de computer niet had gekocht toen de Heer gezegd had dat ik het moest doen. Nu was ik meer 
geld aan de regering verschuldigd omdat ik de computer niet af kon schrijven! 
Toen dacht ik aan mijn ongehoorzaamheid en aan wat God me geleerd had. Ik vroeg de Heer, “Heeft de 
Satan me aangeklaagd voor God en had hij het recht om me financieel aan te vallen omdat ik 
ongehoorzaam aan U was toen U me zei een nieuwe computer te kopen? Een zeer duidelijk en 
verrassend antwoord kwam, “Nu heb je de juiste vraag gesteld!”  

. God zegt, “Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!” 

 
   Wat gebeurd er wanneer je met jouw tienden de fout ingaat, of het aan een kerk 
geeft die het onwetend gebruikt voor de praktijken van een hoer? 

1. Je zorgt ervoor dat de hoerige praktijken doorgaan en dat maakt je tot 
deelnemer. 



2. Je verhinderd dat God jou en anderen wetteljk kan beschermen. 

3. Je besteeld God en je zet de deur wijd open in je achtertuin waar de vijand naar believen in en uit 
kan gaan. 

4. De waarheid is simpel:  Je besteelt God en zit onder een vloek 

 

6. Mijn ervaring met de vergeving van Schuld! Of….De vloek…zonder oorzaak! 

 

Mijn ervaring met de vergeving van Schuld!  
Of…De vloek komt niet zonder oorzaak! Spreuken 26:1,2 

 
 
    Enkele jaren geleden, toen de Heer me over Vertienen onderwees, begon Hij tegen mij erover dat ik naar 
een Morris Cerullo samenkomst in Colorado moest gaan. ‟s Nachts zei Hij dat ik daar iets zou ontvangen, 
en Hij zou me dan iets geven wat zij niet hadden, een grondslag (waarop God zei dat we zijn rijkdom aan 
uit moeten geven).  
    Iets anders wat de Heer me had laten zien voor dat ik ernaartoe ging, maar wat ik op dat moment echter 
niet begreep, was een bundel cheques (die ik al eerder in dit artikel heb omschreven) uitgeschreven aan 
mensen die ik niet kende, en allemaal ondertekend door de Heer. Mijn vrouw en ik kwamen samen met mijn 
ouders aan en verwachten een opwindende tijd. Het bleek dat John Avanzini de spreker was die ik moest 
horen van de Heer. God had hem een openbaring gegeven met betrekking tot de vloek van het niet 
Vertienen. 
Terugkijkend, was het nodig dat ik in die samenkomst aanwezig zou zijn omdat het de eerste samenkomst 
was waarin God John Avanzini toestond te delen wat de Heer hem geopenbaard had. Eerste vruchten, de 
eerste keer dat iets gedeeld wordt van wat de Heer onthuld heeft, is altijd preciezer, heeft meer zalving, 
en heeft meer impact. Ik moest uit de eerste hand horen wat de Heer geopenbaard had. 
Zoals ik me herinner, leerde Mr. Avanzini dat het vertienen zowel Nieuw Testamentisch als Oud 
Testamentisch was. Dat ieder mens een tiende aan God schuldig was, en de opeenhoping van schuld 
onmogelijk terugbetaald kon worden. Hij sprak over de vloek ontstaan door het beroven van God. Ditt staat 
in: 
 
Maleachi 3:8,9 
Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het 
hefoffer.Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. 
 
Mr. Avanzini openbaarde aan ons dat er een vloek in ons leven was, maar dat de Heer voor een uitweg 
gezorgd had. Mr. Avanzini leerde ons over schuld kwijtschelding bij een bank. Dit is wanneer een persoon 
een schuld heeft die hij door verschillende omstandigheden niet terug kan betalen. Hij gaat dan naar een 
bank en zegt, “Kijk, ik kan u het volledige bedrag niet terug betalen, dus wanneer u een deel van de schuld 
wilt kwijtschelden en een nieuwe overeenkomst met mij wilt maken welke ik wel kan betalen, dan hebben 
we er beide profijt van; zo niet dan moet ik mij failliet laten verklaren om te kunnen overleven.” Wat er dan 
gebeurd is dit: De bank scheld een deel van de schuld kwijt en schrijft het af als een slechte schuld. Beide 
partijen zijn beter af, en het is juridisch juist. Het tweede punt wat hier goed aan is, is het feit dat er niets 
onwettigs is gedaan tegen de schuldenaar, zoals bij een faillissement waarbij men gerechtigd is 
bezittingen/geld te nemen.  
 
Om verder te gaan met mijn verhaal, Mr. Avanzini liet iedereen bidden en aan God vragen welk bedrag Hij 
wilde accepteren als betaling voor hun achterstallige schuld. Dit was moeilijk voor me omdat ik nog niet 
eerder gemerkt had dat God tegen mij over geld gesproken had op een dergelijke manier, en ik vertrouwde 
mezelf niet omdat we over geld spraken. Ik kwam uiteindelijk uit bij een bedrag wat het meest 
aanhoudend was in vergelijken met de andere getallen die in mijn wezen binnendrongen. Ik zei tegen de 
Heer dat wanneer ik niet het juiste getal had, dat ik het dan zou herstellen nadat Hij het me geopenbaard 
zou hebben. Het was mij volledige ernst. Mr. Avanzini bad toen voor het geld en verbrak de vloek over onze 
levens in de naam van de Heer! In de geestelijke werkelijkheid gebeurde er zeker iets, waarvan ik me ook 
volledig bewust was omdat de Heer ervoor zorgde dat ik het voelde. Ik verliet de samenkomst vrij van de 
schuld die ik opgelopen had door God onwetend te bestelen. 



Men moet goed begrijpen, God geeft demonstraties van Zijn woord, en dat is precies wat Hij bij mij deed. 
Voordat we de samenkomst verlieten werd ik geconfronteerd met het geven van ons laatste geld, als een 
daad van geloof. Ik gaf $50 direct aan de bekering van de Joden. Het was mijn eerste offer naar de Heer 
nadat ik bevrijdt was van de vloek. Ik gaf geen tiende maar een offer. Ik verliet de samenkomst, 
opgewonden over wat de Heer geopenbaard had over de vloek van: het niet vertienen. Door die opwinding 
vergat ik alles wat de Heer mij eerder had laten zien, voor we naar de samenkomsten gingen: de cheques, 
uitgeschreven aan mensen die ik niet kende, getekend met “Jezus.” Ik was de grondslag vergeten 
die Hij mij zou geven en welke deze mensen niet hadden. Ze zouden snel weer binnen mijn 
gezichtsveld komen! Ik kwam weer thuis en binnen een week gaf de Heer een echtpaar instructies om mij 
vijf duizend dollar te geven – over een bepaalde tijdsperiode. De Heer had het hen elk afzonderlijk verteld. 
Ik wist dat God bevestigd had wat ik geleerd had! Ik dacht dat ik me nu niet meer zorgen hoefde te maken 
over mijn financiële situatie want de vloek was verbroken en ik had het geofferde bedrag “honderdvoudig” 
teruggekregen. Fout! De tijd ging voorbij en ik ontdekte dat ik opnieuw moeite had om de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Dit bracht me ertoe de Heer hierover te vragen. Op dit punt begon Hij mij inzicht te geven 
over de grondslag en de met “Jezus” ondertekende cheques. Hij maakte me bekend dat ik Hem weer 
bestolen had door aan onheilige altaars te geven. De onheilige altaars bleken kerken te zijn die Gods 
geld niet op een rechtvaardige manier besteden. Dus wist ik dat ik opnieuw onder de vloek zat. Ik had 
Hem onbewust bestolen en dat was te wijten aan het feit dat Hij een onrechtvaardig aanbod niet kan 
honoreren. 
Dus bad ik opnieuw en vroeg vergeving voor dat ik de Heer beroofd had. Ook vroeg ik om het bedrag wat 
Hij wilde accepteren als betaling voor de schuld die ik had. Ik wist dat alle mensen die bij Mr. Avanzini‟s 
samenkomst waren geweest verloren hadden wat ze dachten te hebben gewonnen, doordat ze tienden 
gegeven hadden op onheilige altaars.  
Persoonlijk ken ik een apostel en zijn vrouw, aan wie de Heer gezegd had dat ze gaven aan een onheilig 
altaar, en dat was jaren voor deze ervaring. God heeft het al gezegd, het is niets nieuws, maar niemand 
begreep het!  
Om verder te gaan, we hebben de boodschap van Mr. Avanzini in het verleden doorgegeven aan mensen, 
en de Heer heeft hen altijd een bedrag gegeven welke Hij wilde accepteren als betaling voor de schuld van 
die mensen. Hij heeft meer dan eens aan echtparen, aan ieder afzonderlijk, hetzelfde bedrag gegeven. 
Bestaat er een betere voortdurende bevestiging? Maar om je de waarheid te zeggen ben ik opgehouden 
deze les door geven, want het is zinloos als men daarna wel doorgaat het te geven aan onheilige altaars 
(kerken die Gods geld gebruiken voor onrechtvaardige doelen). Want dan geven ze alsnog een open deur 
aan de vijand. Nu onderwijs ik niet meer de vergeving van achterstallige schuld tenzij ik ook kan 
onderwijzen over het op de goede manier geven van tienden.  
De grondslag die de Heer me getoond had en die Hij aan mij zou geven, een grondslag die ze niet in de 
samenkomst in Colorade hadden, is simpelweg het feit, dat God het geven van tienden niet als gedaan 
beschouwd wanneer het niet gegeven is aan hen welke Hij in Zijn Woord gespecificeerd heeft. 
Het wordt tijd dat we in praktijk brengen, de vloek breken en er dan voor zorgen dat we God niet weer 
beroven. De vijand zegt dat dit dwaasheid is, hiermee voeding gevend in onze gedachten aan allerlei 
dingen, zoal hij bij Eva gedaan heeft. Hij zegt dat het te moeilijk is, te veel problemen veroorzaakt. Maar ik 
zeg je nu dat het eenvoudig is, niet moeilijk. Het is niet moeilijker om Gods tienden aan een kerk te 
geven die het goed aflevert aan mensen dan de tienden te geven aan een hoererende kerk! Bidden 
en de vloek kwijt raken is niets! De vijand zal je proberen te vertellen dat het te moeilijk is, met allerlei 
religieuze en niet religieuze argumenten. Het wordt nu eens tijd voor verandering in de kerk! 
     
Psalm 55:19  
God zal horen, en zal hen plagen, als die van ouds zit, Sela; dewijl bij hen gans geen verandering is, en zij 
God niet vrezen. 
 
Het wordt tijd voor u om te bidden en God te vragen wat Hij wil accepteren als bedrag om uw achterstallige 
schuld aan Hem te vereffenen. Een achterstallige schuld die ontstaan is door het gebruiken van Zijn tienden 
voor eigen doelen. Satan gebruikt dit, met recht, om ons voor God aan te klagen. God zal u een bedrag 
bekend maken. Nadat u dat bedrag hebt gekregen schrijft u het op of schrijf een cheque uit, geef het af, of 
zeg wat Hij u zegt te doen. Verbreek de vloek in Jezus Naam, dan zal, wanneer de duivel u aanklaagt voor 
het stelen van God in het verleden, God het juridische recht hebben om tegen de Satan te zeggen: “Nee”. 
God kan dan zeggen, het staat geschreven (gedocumenteerd); voor die schuld is vereffend.” Jezus 
verwees naar wat geschreven stond (gedocumenteerd) om af te rekenen met de duivel (Matheus 4:1-10). 
Dit is precies hetzelfde. 

Verzeker je ervan dat je niet opnieuw van God steelt, door erop toe te zien dat je volledig tienden op de 
juiste manier wordt gebruikt (afgegeven). Breng het zelf wanneer dat moet, maar het is beter om hierin 
samen te werken met anderen omdat God gemeenschappelijke deelname wil. Hij wil je onderwijzen! Als het 
je niet lukt om te beginnen, neem dan contact met ons op ( Take His Heart to the World Ministries) en we 



zullen je helpen. Het wordt tijd dat Christenen deuren sluiten! Denk eraan, het is een proces. Er is tijd 
voor nodig om een haag te laten groeien, en het is niet iets wat gebeurd door met je vinger te knippen. 

Laten we het kort samenvatten. 
Stap een: Bid en vraag God om het bedrag welke Hij wil accepteren om je schuld te vereffenen. 
 
Stap twee: Dank God dat Hij u het bedrag bekend gemaakt heft. Verbreek de vloek in de naam van Jezus! 
Breng daarna het bedrag weg. (wees er zeker van dat het komt bij de door God aangewezen personen, 
geen bediening of stichting, tenzij je weet dat zij het gehele bedrag 100% brengen bij de door God 
gespecificeerde personen.) 

Stap drie: Zorg ervan af dat moment voor dat uw tienden goed worden gegeven. 

 7. Wettelijke bescherming | de Heer wil wettelijk Zijn Bruid Beschermen  



 

Wettelijke Bescherming | De Heer wil Wettelijk Zijn Bruid Beschermen! 
(Als een perfecte Echtgenoot zou doen!) 

God  zegt dat we van de daken moeten roepen wat Hij ons ‟s nachts laat zien. Daarom zal ik hier enkele 
van de “dingen van de Geest” doorgeven die de Heer me gaf nadat ik deze twee artikelen op het web 
geplaatst had.  

Wat gebeurt er wanneer ik geen tienden geef of, in geloof, geef aan een kerk die het onwetend het 
gebruikt voor hoererende doelen?  

Mijn ervaring met de vergeving van Schuld!  Of…De vloek komt niet zonder oorzaak! Spreuken 26:1,2  

 Terwijl ik de bovenstaande artikelen schreef en ze op het web plaatste, vroeg ik de Heer waar de grens 
van de bescherming ligt voor dagelijkse gebeurtenissen wanneer we op de goede manier tienden geven. 
Met andere woorden wat zou wel en wat niet moeten kunnen gebeuren wanneer je de haag van 
bescherming om je heen hebt? Hier zijn vijf scene‟s, waarvan vier “beelden van bescherming” zijn. 

Gegeven – 16 December 1998  

De eerste twee scene‟s hebben te maken met:  

Maleachi 3: 9-11 

 Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.Brengt al de tienden in het 
schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u 
dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg 
wezen zullen. En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en 
de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen. 

De eerste scene  was een muur van geld aan een wijnstok die op me af kwam als een vloedgolf. Het was 
enorm groot en ging links en rechts aan mij voorbij zover als ik kon zien! Ik stond aan Gods kant van het 
altaar en de muur van geld kwam van de kant van het altaar van de mensen.  

Spreuken 13: 22 

. . .maar het vermogen des zondaars(slechten) is voor den rechtvaardige weggelegd. 

Ik hoop dat het verband ziet tussen de muur van geld, welke de Heilige geest liet zien, en Maleachi 3:9-11 
en Spreuken 13:22. Ik heb de voorspoed theorie horen prediken aan de hand van deze twee teksten. Ik 
heb gezien dat er kerken gebouwd werden aan de hand van deze prediking, want mensen houden ervan 

dit te horen. Maar het is nog nooit gebeurd zoals de schrift 
aangeeft. Daarvoor is een reden! 

   

De tweede scene is een beeld van een soort bescherming 

    Ik geef het in de vorm van een tekening zodat het nog 
beter te begrijpen is. Het beeld is een deel van mijn vaders 
boerderij. Een beek loopt door de bomen. Er zijn twee beken 
die invloed hebben op dit stuk land, dat ligt tussen zijn huis 
en de eerste beek. Ik weet waar de vloedlijn is en heb die 
aangegeven in het beeld met de rode gestreepte lijn. Toen 
dit visioen aan mij werd gegeven door de Heilige Geest, keek 



ik vanaf een hoogte van ongeveer 2400 mtr. Boven mijn vaders huis neer op het land. Ik vroeg me af wat 
het grijze was wat bijna rond het hele land liep. Vanuit mijn positie leek het nogal rafelig. Ik vroeg me af 
hoe dit stuk land bewerkt moest worden binnen in deze, naar het leek, decoratieve muur. Plotseling stond 
ik op de grond in de achtertuin in een opening, aangegeven met de paarse stip. 

(Ik heb een afbeelding gemaakt 
zodat te zien is wat de omvang 
was van wat ik zag)  
   
   
   
   
   
   

 Ik stond tussen iets wat ik toen kon onderscheiden als een pas gegoten betonnen muur. Ik kon, vanwaar 
ik stond, alleen de schuine binnenmuur zien,. Ik liep naar de linker muur en al gauw kon ik eromheen. Tot 
mijn verbazing zag ik dat de muur aan de buitenkant recht naar beneden liep. Toen begreep ik pas echt 
wat het was. Het was een vloedmuur, zonder naden, rond het hele veld! Ik reikte ernaar en raakte de 
muur aan en realiseerde dat ik in het werkelijke leven nog nooit zulke goede kwaliteit beton gezien had. Ik 
wist ook dat de muur in de grond doorliep, zoals te zien is op de tekening. Ik liep terug naar de binnenkant 
van de muur en wist dat de muur op de vloedlijn stond en dat op geen enkele manier dit veld nog 
overstroomd kon raken. Einde visioen. 

Het is moeilijk voor te stellen dat beide, zowel de geld scene als de muur van bescherming tegen de 
vijandelijke vloed scene, te maken  hebben met Maleachie 3:9-11. Maar waarom zag ik de muur eerst als 
decoratie?  
De Heer is bezig met mij en u, omdat ik weet dat er mensen zijn die op dezelfde manier denken over de 
leerstellingen die door de kerk rondgaan. Ik ben ze zat en wil er geen deel van uitmaken. Daarom spreek 
en leer ik zeer weinig van wat niet door God aan me getoond is als waar. God geeft ons deze “Dingen van 
de Geest” om ons geloof op te bouwen, zodat we de nodige stappen kunnen zetten om in Zijn goddelijke 
bescherming te komen. Er zijn stappen voor nodig en stappen nemen kost tijd. Het is niet een zaak van 
even met de vingers knippen! De muur leek decoratie vanaf een afstand. Maar na het bekeken te hebben 
was ik verbaasd te ontdekken dat het zeer zeker geen decor was. 
 De Heer zegt u en mij dat dit geen versiering is, geen voorbijgaande leerstelling. Het is werkelijkheid. Het 
is zoals het is, Wanneer je Zijn tienden afgeeft op de goede manier en Hem niet berooft: 
 
… En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok 
op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen. 

Waarom vroeg ik me af hoe dit stuk land bewerkt moest worden?  Terugkijkend naar het beeld, kun je zien 
dat de enige manier om op dit land te komen isdoor de achtertuin. Er is GEEN ANDERE WEG! De 
achtertuin heft te maken met jouw achterkant (rug) en Gods bescherming daarvan! God wil je achterkant 
beschermen, zoals ik in het vorige artikel beschreven heb. Vanuit de scene heeft de Heilige Geest ons 
geleerd, dat bescherming in je achtertuin begint en dan de vrucht van jouw grond omvat! 

Waar beschermt deze muur je tegen? Een plaats in de Bijbel om daarnaar te kijken is in Deuteronomium 
28, naar de tekenen van onder een vloek zijn. Wetend dat deze dingen niet zouden moeten gebeuren, 
maar ik zal je ze zelf laten opzoeken. 

De vijand komt als een vloed binnen! Kijk naar hoe hij Jobs leven binnenkwam als een vloed. Bedenkend 
dat Gods haag (de vorm van bescherming) deze identificeerbare soorten van aanval, tegengehouden had.  

Job 1:13-19 

 Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochteren aten, en wijn dronken in het huis van hun broeder, 
den eerstgeborene.Dat een bode tot Job kwam, en zeide: De runderen waren ploegende, en de ezelinnen 
weidende aan hun zijden.Doch de Sabeers deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongeren met de 
scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo 
kwam een ander, en zeide: Het vuur Gods viel uit den hemel, en ontstak onder de schapen en onder de 



jongeren, en verteerde ze; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, 
zo kwam een ander, en zeide: De Chaldeen stelden drie hopen, en vielen op de kemelen aan, en namen 
ze, en sloegen de jongeren met de scherpte des zwaards; en ik ben maar alleen ontkomen, om het u aan 
te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zeide: Uw zonen en uw dochteren aten, en 
dronken wijn, in het huis van hun broeder, den eerstgeborene; En zie, een grote wind kwam van over de 
woestijn, en stiet aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat ze stierven; en ik ben 
maar alleen ontkomen, om het u aan te zeggen 

Dan krijgt satan permissie om Jobs lichaam aan te tasten! 

Job 2:5-8  

Doch strek nu Uw hand uit, en tast zijn gebeente en zijn vlees aan; zo hij U niet in Uw aangezicht zal 
zegenen! 
En de Heere zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. 
Toen ging de satan uit van het aangezicht des Heeren, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool 
af tot zijn schedel toe. 
En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as. 

 
Gegeven – 22 Dec.  1998, Een ander beeld van een vorm van bescherming door God. 

In de scene werd getoond, dat wanneer ik in verbond met God zou wandelen en de “dingen van de Geest” 
zou navolgen (het was duidelijk gemaakt dat dat een deel van het wandelen in verbond met God was). 
Dat ik dan op een bovennatuurlijke manier beschermd zou zijn! Aan het einde van de scene liep ik door 
een massa mensen die mij wilden grijpen om me te vernietigen maar ze konden niet dichterbij dan 
ongeveer 60 centimeter komen. Ik stak mijn hand uit naar een persoon en sprak enkele vriendelijke 
woorden tot hem, maar zij konden mij niet aanraken! 

Dit deed me denken Jezus ‟s bovennatuurlijke bescherming welke verkregen had doordat Hij in het 
verbond wandelde dat al op de aarde opgericht was door Zijn Vader en Hij volgde de “dingen van de 
Geest” na (gehoorzaamheid).   De volgende Schriftgedeeltes spreken over dezelfde bovennatuurlijke 
bescherming, die ik ervoer in het visioen 

Luke 4:28-30  

En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem 
uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem 
van de steilte af te werpen. Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. 

Allen in de synagoge waren erop gebrand Jezus leven te nemen, maar Jezus goddelijke bescherming 
kwam tussen beide. Dit was geen kleine groep mensen 

 
Johannes 8:57-59 

De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? 
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik. 
Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, 
gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij 

 Johannes 8:19-20  

Zij dan zeiden tot Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent noch Mij, noch Mijn Vader; indien 
gij Mij kendet, zo zoudt gij ook Mijn Vader kennen. 
Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in den tempel; en niemand greep Hem; want Zijn ure 
was nog niet gekomen. 



Jezus zei dat niemand Zijn leven kon nemen tenzij Hij het zelf aflag. Waarom? Zijn Vaders 
verbondsbescherming. 

Gegeven - 25 Dec.  1998, Een ander beeld aangaande bescherming!  

 Ik werd in een kamer gebracht waar men kon rusten. Het was groot, zoals een auditorium met houten 
vloeren en wanden. Op de noordoostelijke muur (deze ruimte was niet loodrecht) waren veel deuren, niet 
deuren voor mensen, maar rechthoekige deuren en vierkante deuren van allerlei formaat. Die deuren 
bedekten de hele muur tot ongeveer 3,5 meter hoog. Deze deuren waren allemaal dicht. De enige manier 
om ze te openen was van binnenuit! In de scene, werd mij getoond dat arbeiders van de kerk niet van het 
bestaan van deze kamer afwisten! Het meest verbazende aan deze kamer was dat het niets kostte om er 
te kunnen zijn. 
De kamer was een plaats van rust en bescherming. Alle deuren waardoor de vijand binnen kon komen 
waren gesloten. Iemand van binnen moest de deur open doen voor de vijand! Een beeld van iemand die 
een van deze kleine deuren opendeed voor de vijand, nadat ze in die kamer waren gekomen, zou 
opzettelijke ongehoorzaamheid zijn aan iets wat de Heer gezegd had te doen of niet te doen. De reden 
waarom God zegt dat het niets kost, om in die kamer te verblijven is dit feit: De tienden zijn van de Heer 
en wanneer je dat afgegeven hebt heb je niets gegeven (het heeft jou niets gekost) omdat het van God is 
en nooit aan jou HEEFT toebehoord!  Hij had het jou toevertrouwd, maar wanneer je het van Hem steelt 
door het niet af te geven op de juiste manier, kun je op geen enkele manier in die kamer komen. 

Gegeven – 26 Dec. 1998, Een ander beeld van bescherming. 

 In deze scene was ik in een afgesloten ruimte in de gevangenis, toen enkele mannen, waar ik aan kennis 
had, mij wilden vermoorden omdat ik iets goeds gedaan had. Ik was niet zeker wie van de mannen daar 
me wilde vermoorden. Ik liep over de binnenplaats, wensend dat ik me kon verstoppen, toen er een paar 
mannen regelrecht op me af kwamen en zeiden, “Ga hieronder.” Het was onder een frame van iets. Ik 
ging eronder zitten en de mannen gingen om me heen staan , en enkelen gingen naast me zitten zodat 
het niet verdacht leek dat ik daar zat. De mannen die me wilden vermoorden kwamen! Het was alsof de 
mafia me zocht. Ze vonden me niet door de bescherming van de vreemden die wisten wie de 
moordenaars waren.  
De algemene gedachte is dat God soms mensen gebruikt om diegene te beschermen die Hij wil 
beschermen. 
 
Handelingen 18: 9-10 
En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. 
Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in 
deze stad. 

 De Heer wil ZIjn toekomstige Bruid op een wettige manier beschermen. 

Als jonge aanstaande bruidegom was ik erg beschermend voor mijn aanstaande bruid en dat ging door in 
het huwelijk. Ik kan je zeggen, nadat ik in de hemel geweest ben, de Heer wil Zijn aanstaande Bruid 
beschermen in een zo ‟n grote mate, door Zijn liefde, dat ons begrip te boven gaat. Om u te vertellen over 
Zijn liefde, zou u moeten weten dat Hij hetzelfde zou hebben gedaan voor een persoon! Een persoon 
gered! Alstublieft, laat dit even tot u doordringen. Weet dat de Heer de kerk wil beschermen voor zijn 
vijand! Om iets van het probleem te begrijpen, geef ik u een beeld. Dit geldt voor een man die getrouwd 
geweest is, bijna gaat trouwen, of ooit eens zal trouwen. 
We kijken eens naar een man die op het punt staat te gaan trouwen met een meisje dat steelt van haar 
toekomstige echtgenoot, en ze is intiem met andere mannen (hoererij). Deze man houd van zijn 
toekomstige vrouw, grenzeloos, en hij vergeeft haar op regelmatig. Op eem dag komt de politie (duivel) en 
arresteert de toekomstige bruid, en zet haar gevangen. Ze wordt gevangen gehouden omdat het wettig 
juist is! Ik hoop dat u de parallel ziet van de positie van Jezus aangaande Zijn Kerk/Toekomstige Bruid. 
Wanneer u werkelijk kijkt, is het niet moeilijk te zien dat de kerk in de wereld, onwetend, gevangen 
gehouden wordt. 
In de oorspronkelijke profetie aan deze bediening zei God, “Ik verlang ernaar jullie de prijs te geven!” Ik 
begreep dit niet en dacht, “ Dit is de Schepper van het universum Die spreekt; Als Hij het ons wil geven 
waarom doet Hij het dan niet?” God zei persoonlijk tegen mij toen Hij met me bezig was over deze 



bediening en het doel ervan. “Ik wil iets bouwen wat niet afgebroken kan worden!” Het is allemaal een 
zaak van de wet! God kan Zijn toekomstige Bruid niet beschermen wanneer ze Hem besteelt! Dat zou 
illegaal zijn! Het maakt niet uit hoeveel Hij van haar houdt, of zij van Hem.  

   

8.Wapenrusting van God | God onthult dat Zijn bescherming meer is dan wat ik dacht.  

 God Onthult dat Zijn Bescherming Meer is Dan Ik Dacht ! 
(Zelfs wanneer je de hele wapenrusting van God hebt kun je nog steeds niet je rug beschermen)  

Introductie: 

Alhoewel dit voor iedereen geldt, hoop ik special dat zij die mijn moeder gekend hebben het zullen lezen. 
Mijn moeder ging voor haar tijd naar de Heer, voordat haar doel op deze aarde volbracht was. In het 
laatste van haar leven, kwam ik haar woonkamer binnen en zei ze de volgende woorden tegen me, “Roy, 
ik heb zoveel dingen verkeerd geïnterpreteerd. Neem al mijn geschriften (hiermee bedoelde ze al haar 
verslagen van de “dingen van de Geest”) en gebruik ze elke manier die je maar kunt. Zeg het ze!” U zult 
later in dit artikel iets begrijpen van waarom ze dit tegen me gezegd heeft. Ze wilde dat ik aan de 
Christenen vertelde wat zij gemist had. Ze wilde niet dat zij hetzelfde zouden doen! Een korte tijd na mijn 
moeders overlijden, vroeg de Heer mij, “Ga je jouw moeder eren?” Dit artikel bevat slechts een klein 
gedeelte van dat wat zij bedoelde. 

 Wapenrusting van God | God Onthult dat Zijn Bescherming Meer is Dan Ik Dacht. 

  De Heer heeft een keer tegen een bekende van mij gezegd, “Het is belangrijk om tienden te geven.” Ik 
wist dat op dat moment, noch die person noch ik werkelijk de betekenis begrepen van wat God zei?  Maar 
ik wist wanneer de God die de Hemelen en de aarde gemaakt heeft, dit met Zijn mond zei, dat het dan 
belangrijk moest zijn? Het is werkelijk van belang! Vanzelfsprekend spreekt God hier van tienden geven 
op de juiste manier! Onjuist gegeven tienden Zijn voor Hem geen tienden. Hij is een God van absolute 
waarheid. 
Ik heb met u gedeeld wat God me heeft laten zien over Zijn bescherming, en het feit dat Hij werkelijk Zijn 
volk wil beschermen. OP 13 maart 1999, openbaarde de Heer aan mij, in een nachtscene, dat Zijn 
bescherming meer was dan ik dacht. De Heer heeft me opdracht gegeven om te delen wat Hij me heeft 
getoond. Hij vergroot het beeld van bescherming wat Hij ons gaf bij het op de juiste manier tienden geven. 
 
Het visioen, Zaterdag 13 maart 1999 
Ik zat in mijn vader woonkamer, met mijn familie. Ik keek uit het grote op het zuiden gerichte raam, naar 
hetzelfde veld dat God gebruikt had om mij Zijn bescherming van de vijandelijke vloed te tonen. Het was 
een prettige zonnige dag maar plotseling zag ik een tornado, een tamelijk grote, die het veld raakte en 
richting het huis kwam. De zon scheen nog steeds. Ik sprong op en riep tegen iedereen dat ze moesten 
schuilen in de kelder, omdat er een tornade aankwam! Ze kwamen niet in beweging en ik bleef hun 
zeggen terwijl ik door het huis naar de kelderdeur liep, dat ze moesten gaan, “Ga! Ga! Kom!” Ik kwam bij 
de kelderdeur en wachtte op hen om hen naar de veligheid te helpen. Ik keek door de achterdeur naar 
buiten en zag dat de tornade op de plek was waar de schuur had gestaan. Hij was zo groot als de 
achtertuin. Ik schreeuwde naar de familie dat hij al bij de schuur was en dat hij eraan kwam. “Zoek 
dekking!” Eindelijk verscheen mijn vader bij de keukendeur en ik zag mijn jongere broer in de keuken. Mijn 
jongere broer was iets verder weg en zijn beeld was niet helder. Ik sprak verwoed tegen iedereen dat ze 
dekking moesten zoeken maar niemand was werkelijk geïnteresseerd. Ze geloofden niet dat daarbuiten 
een tornado was. Uiteindelijk was het een prachtige zonnige dag! Mijn Vader stond nu dichtbij genoeg en 
ik gaf hem een duw richting de deur en zei: “Ga de kelder in!” Hij verzette een paar stappen terwijl ik hem 
duwde maar toen stopte hij net toen hij bij de deur was. Omdat hij de laatste stappen bij de kelder deur  
niet wilde zetten strompelde hij de trap af, viel en stopte toen hij halfweg de trap was en belande op zijn 
rug en had pijn. Ik kon hem niet aanzetten om naar beneden te gaan. Hij was nog maar op de helft van de 
bescherming en ook nog alleen omdat ik hem die eerste duw gegeven had. Ik ging uiteindelijk naar 
beneden, de bescherming binnen, om te zien dat de muren en fundering uit nieuwe beton bestonden en 
veel dikker waren dan wat gebruikelijk wasvoor kelders. Ik zag dat de bescherming veel beter waren dan 
ik gedacht had. Ik schreeuwde nog steeds naar mijn familie dat ze dekking voor de tornado zoeken. Ik 
zocht zelf naar een plaats waar ik de beste bescherming had, omdat ik wist dat de tornado nu in de 
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achtertuin was. (In de Geest) zag ik dat er een gedeelte met een betonnen zoldering in de kelder was, wat 
de beste plaats om te schuilen was. Ik wist dat het onder de slaapkamer was, en wel precies onder het 
bed. Ik zocht naar die plek toen de scene eindigde. 
Om wat achtergrond informatie te geven zodat je de scene begrijpt en wat Gods boodschap hierin is, zal 
ik enkele dingen onthullen die in mijn leven en die van mijn vader en moeder gebeurd zijn. 
Allereerst, het beton wat nieuwe was en dikker dan voor een keldermuur gebruikelijk, was van dezelfde 
hoge kwaliteit als het beton van de beschermende muur rond het veld. Hieruit weten we dat de 
bescherming waar we het hier over hebben te maken heeft met de eerste scene over bescherming in: “ 
De Heer wil ZIjn toekomstige Bruid op een wettige manier beschermen.” Er is een reden waarom de Heer 
deze scene gaf alsook de eerste scene over bescherming (Lees) (film) Het is zijn Basis regel (bottom line) 
van fundamentele bescherming voor ons 

   
 
 
 
 
 
 
Ik heb de tekening opnieuw toegevoegd om uw geheugen op 
te frissen. De grijze lijnen staan voor de vloed kering tegen de 
vijand in de eerste scene over bescherming. 
Om te begrijpen waarom de Heer openbaarde dat mijn vader 
halverwege de bescherming was, moet ik u vertellen wat er 
gebeurde tijdens het overlijden van mijn moeder, om bij de 
Heer te zijn. Enige tijd geleden zei de Heer dat ik een Proces 
Schema moest maken over het leven van mijn moeder, waarin 
de “dingen van de Geest” verwerkt waren die zij van de Heer 
ontvangen had. Ik zal tenminste een van die “dingen van de 

Geest” in dit artikel vertellen. Ook moeten we de symboliek begrijpen en speciaal waar de achtertuin voor 
staat. In beide scènes. Maar eerst, een klein stukje achtergrond van mijn moeder, zodat je een beter beeld 
van haar krijgt, de situatie van de kerk. En het gebrek aan kennis en inzicht dat haar leven beïnvloedde en 
uiteindelijk haar leven voortijdig beëindigde 
 
Mijn moeder was geliefd bij velen en stond bekend als een vrouw met veel geloof. Als jonge vrouw was zij 
op wonderbaarlijke wijze genezen van hartproblemen toen ze een kerkdienst binnenliep in Denver, CO. 
De Heer zegende haar krachtig, niemand was erbij betrokken, tijdens die soevereine daad. Haar arts zei 
dat ze genezen was en dat ze het hart van een zestienjarige had. Moeder was een onderwijzer van de 
geestelijke strijd,een leraar van het evangelie, en stond bekend bij velen dat ze de Heer hoorde. Ik zag 
mensen naar haar opkijken en haar vragen, “Wat zegt de Heer?” Ze was een vrouw van gebed. Toen ik 
God ervoer in 1980, zag in een visioen dat ik mijn moeder moest bedanken voor haar gebed voor mij. Dat 
deed ik direct.  
Met deze achtergrond informatie kunnen we nu in een gedeelte duiken van mijn moeders Proces Schema. 
Mijn moeder werd ziek en kreeg als diagnose darmkanker. Ze onderging enkele chemokuren  en natuurlijk 
waren er veel christenen die voor haar baden. Ze werd voorbereid om een operatie aan haar darmen te 
ondergaan waarbij ze het aangetaste gedeelte zouden verwijderen. De volgende dag na de operatie 

stonden mijn vrouw en ik aan haar bed. Ze zei tegen me dat 
ze gedroomt had en dat de Heer haar gezegd had de droom 
aan mij te vertellen.  
 
Ze vertelde dat ze een prachtige sterke boom in een park 
zag. Rondom die boom was een gracht met vies water. In het 
gras  buiten deze gracht lag een slang op de loer, in de 
richting de boom. Op dat moment bewoog hij niet. Mijn 
moeder zei me dat ze wist dat zij de boom was.  Die morgen 
had de Heer met mij gesproken over mensen die autoriteit in 
ons leven hebben, zoals dokters en bankiers. Ik wist, door 
wat ik gehoord had, dat de chirurg niet possitief zou spreken 
over  haar mogelijke en gehele herstel van de kanker. Wij 
deden wat de meenste “woord” mensen doen en we 
verwijderden zijn autoriteit om te spreken in haar leven in de 
geestelijke werkelijkheid. Op dat moment dacht ik dat de 



Heer die morgen met me gesproken had over het vieze water rondom de boom. IK had het mis!  De 
Heilige Geest had een juist beeld van min moeders situatie gegeven en de Heer wilde dat ik de droom 
wist omdat Hij de juiste intrepetatie later aan mij zou geven. Het juiste beeld is dat de slang de Satan is. 
De boom was moeder, geplant, maar rond haar fundering hadden mensen een gracht gegraven  met de 
bedoeling de boom te beschermen. (Grachten werden rond een kasteel gebouwd om die te beschermen 
in de tijd van de koningen en kastelen. ) Het water dat de boom voedde (mijn moeder) had deze boom 
sterk en gezond gemaakt maar het was vies, onzuiver en voorzag niet in bescherming tegen de vijand. Als 
het water helder ws geweest had mijn moeder of ieder ander gezien dat de slang naar de boom kwam 
door het water. (Het water van de troon van God is helder en je kunt erdoor heen kijken.) De boom zou 
geplant moeten zijn bij een rivier van helder water.  
 Om verder te gaan met wat er in het leven van mijn moeder geberurde, Natuurlijk ging ze voor controles 
naar de dokters. Later bacht haar geloof en het geloof van anderen haar tot het punt dat ze door de dokter 
(verrast als hij was) gezond verklaart. Onze familie en de Christenen die ervan wisten zeiden, “Glorie aan 
God! Dank U Jezus,” en al die soort van dingen die we op onze eigen manier zeggen. 
Het woord welke moeder gelooft en onderwezen had, had al die jaren haar leven (deze boom) gevoed, en 
door geloof had het haar gezond en vol leven gemaakt, precies zoals haar droom aangaf. Maar denk 
eraan, het “woord” wat moeder geloofde, dat “woord” dat “haar tot gezondheid geleid had” voorzag niet in 
bescherming tegen de Satan, zelf, zoals duidelijk in de droom aagegeven werd. 
Om verder te gaan met wat er gebeurde: een paar weken nadat de dokter haar gezegd had dat haar 
lichaam vrij van kanker was en we allemaal blij waren, begon moeder zich ziek te voelen. Ik wist hier niets 
van totdat moeder naar de dokter geweest was en ze me vertelde dat haar lichaam vol met kanker zat, en 
dat niemand er meer iets aan kon doen dan God! 
In deze tijd gaf de Heer me een visoen! Ik zag mijn moeder staand in haar achtertuin en in een flits zag ik 
een gigantische slang haar in een keer opeten. Ik wist dat Satan mijn moeder genomen had. Ik wist ook 
dat waar hij haar genomen had (in de achtertuin) belangrijk was voor zover het Proces Schema aanging. 
Er was enorm veel gebed door verschillende groepen bij haar thuis, ik nam aan sommigen daarvan deel. 
Iedereen deed wat hij wist te doen, maar moeders gezondheid verslechterde. Terugkijkend naar deze 
gebedsbijeenkomsten, zorgden ze er altijd voor dat moeder op een bepaalde beter voelde, maar het was 
altijd kortstondig. Tijdens die periode liet de Heer me in een droom dat schapen probeerden dezelfde 
slang op te eten (doorslikken) die mijn moeder in een keer opat. Mij werd getoond dat het niet gedaan kon 
worden. De enige manier waarop we de duivel kunnen verslaan is op de legale manier zoals de Heer 
deed. 
Mijn moeder was aan huis gebonden. Toen op een morgen gaf de Heer me opdracht om haar als een 
profeet te bedienen, niet als zoon. Hij zei, “Zeg haar de waarheid!” Hoe wil je dat klaarspelen? In ieder 
geval, ik ging naar haar toe en de enige manier om erover te beginnen was met dat wat God me die 
morgen tegen me gezegd had! Ik zei haar dat ik tegen haar zou spreken als profeet, niet als zoon. Ze 
verwelkomde  het met open armen. Mijn vader zat naast haar te luisteren.  Ik zei haar dat ze de Heer 
moest zoeken over alles wat ik haar zei, en ik wist dat ze dat zou doen. Ik nam heel veel dingen met haar 
door en legde ze uit, zoals dromen en “dingen van de Geest” waarvan ik wist  dat ze die door de jaren 
heen gekregen had en verkeerd had.geinterpreteerd. Ik  eindigde ermee nog een keer te vertellen over 
tienden, het afgeven ervan , en over wat ik geleerd had over rechtvaardigheid van het  gemeenschappelijk 
lichaam. Ik vertelde haar over het visioen van de slang die haar in een keer opgegeten had in haar 
achtertuin. Ik ging nog vaak terug en we hadden geweldige gesprekken over allerlei dingen. Bij een van 
die ontmoetingen zei ze dat ze nu inzag wat ik bedoelde over Gods tienden en ze gaf mijn vader de 
opdracht al hun tienden aan de kerk te geven waar ik lid van was. (U moet begirjpen, dat zij de 
belangrijkste stichster van de kerk was waar zij lid van was.) Ik dacht, “Zal vader dit goed opnemen?” Nou, 
dat deed hij niet. Hij besloot om de helft van hun tienden aan de kerk te geven waar ik heen ging  en de 
andere helft naar hun eigen kerk. Hij handhaaft nog steeds die onderverdeling. Daarom onthulde de 
Heilige Geest in de eerste scene over mijn familie, dat mijn vader halverwege de bescherming was met de 
tornado die, door de achtertuin, richting ons huis kwam. 
De achtertuin heeft met onze rugzijde te maken. Een persoon wordt symbolisch weergegeven als een huis 
en de achtertuin is onze achterkant. Zelfs als we de hele wapenrusting van God dragen dan kunnen we 
nog steeds niet onze achterkant in de gaten houden. Ga maar na! Men kan zichzelf geen rugdekking 
geven. God is de enige die dat kan! (In de scene van het veld met de betonnen bescherming, die 
beschermende muur begon in de achtertuin!) 
De openbaring, ik kan het niet ontkennen, die de Heer me gegeven had was niets dan een grote 
bevestiging van wat God me geleerd had over Zijn bescherming. Ik vroeg de Heer, “Zou mijn moeder nu 
nog hier zijn en in staat haar roeping af te maken, wanneer ze niet onwetend van U had gestolen door 
haar tienden aan een kerk te geven die het voor hoerige praktijken gebruikt?” Ik verwachtte dat de Heer 
me een bevestiging in een droom zou geven, of in een visioen, of een woord of iets dergelijks, maar je 
kent de Heer! Hij nam me eenvoudigweg mee terug naar het oorspronkelijke teksten die ik had gekregen 



om me te onderwijzen in het afgeven van Zijn tienden. Ik keek naar het einde van deze eerste set van 
teksten. 
 
….en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht (acthterhoede)wezen. 
 
De Heer is de Enige die ons kan beschermen tegen Satan en het is Zijn Glorie 
 
Is niet dit het vasten, dat Ik (God) verkies?: (God koos ervoor het zonder Zijn rijkdom te stellen – tienden)  
dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de 
verpletterden, en alle juk verscheurt? Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt (Wij zijn Zijn 
handen, als kerk en als individu) , en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij 
hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw 
genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid 
des Heeren zal uw achtertocht wezen. 
 

. . . the glory of the Lord shall be thy rearward (protection - KJV).  

The Lord is the only one who can give us protection from Satan and it is His Glory!  

Wat deze schriftgedeeltes betreft:  
 Denk eraan, dat de Heer mij onderwezen heft dat God aan het vasten is, het zonder iets doet wat van 
Hem is. Het is het enige wat Hij voor zichzelf gehouden heeft, Zijn Tienden, met het doel dat de 
verpletterden (verdrukten) vrij gelaten worden! Wij (het kerkelijk lichaam) zijn Zijn vaten, Zijn handen, om 
dat uit te voeren op de aarde. Het resultaat van het goed doen van deze dingen is dat de Heer onze 
achterhoede is, onze bescherming. Wanneer je dit uitzoekt, zul je een beeld krijgen van dat Hij ons 
eigenlijk naar Zichzelf toetrekt. Daardoor wordt Hij onze beschermer en doet Hij alles wat nodig is in onze 
situatie! 
Gods leefregels houden nooit op! Dat is een belofte! Nadat mijn moeder gestorven was, liet de Heer me 
een groot huis op een heuvel zien met twee verdiepingen; zien. Het kan een landhuis geweest zijn want 
zo groot was het wel. Hij vroeg, “Zou het niet fijn geweest zijn wanneer ze lang genoeg geleefd had om 
hier te wonen?” Ik wist dat het een plaats was waar ze zou hebben gewoond. Mijn moeder is ging niet 
dood, of werd ze niet vernietigd door Satan, door gebrek aan geloof. Ze ging voor haar tijd naar huis door 
gebrek aan kennis. God zegt in Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is…   
Nu, omdat de Heer me gezegd had waardoor mijn moeder te vroeg naar huis was gegaan, was ik in staat 
een groter beeld te zien. Van de reden waarom God dit beeld gaf door Zijn mond over de Hoer. De Hoer 
mist niet alleen de redding als gevolg van haar leerstellingen maar zorgt ook voor het toevoegen van dood 
aan ons fysiek leven door haar daden. 
 
Spreuken 7:24-27 
Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns monds. 
Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden. 
Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele.(mijn moeder) 
Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods.( mijn moeder) 
Spreuken 7 21-23 
Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem (mijn moeder) aan door het gevlei 
harer lippen. 
Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der 
boeien. 
Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat 
dezelve tegen zijn leven is.(mijn moeder) 
 
Mijn moeder was een sterke Christen (in de Engelse vertaling worden deze woorden gebruikt voor “en al 
haar gedoden zijn machtig vele”. Zij spreken dus van “machtige” gedoden in plaats van “machtig” te 
plaatsen voor vele.) en ze bracht velen tot de Heer! Maar goed, velen van jullie hebben dat ook! God roept 
ons (de kerk) allemaal uit de hoererij, omdat het voor ons eigen bestwil is (Leven)! 
We kunnen persoonlijk in Gods bescherming komen zonder strijd en gebed. God heeft dit door Zijn Geest 
aan mij getoond! Ik vertel een deel van een scene die de Heer mij gaf op maandag 15 maart 1999. 
 
... Ik stond in een dal waarvan het water afvloeide in een beek of rivier waarin enkele mensen aan het 



vissen waren. (deze mensen staan voor “Vissers van Mensen.) Ik keek naar beneden naar mijn voeten en 
daar zag ik een hele lange slang die dood leek. (De Vissers van Mensen wisten niet dat die slang er was!) 
Hij zag er plat uit, alsof er zo‟ n asfalt wals er overheen gegaan was. Het was uitgestrekt neergelegd in 
een rechte lijn langs de oever. Er was totaal geen beweging. Hij was gecamoufleerd in de kleuren van de 
aarde. Ik dacht: “Die uitzuiger is niet dood. Hij wil alleen maar dood lijken.” Ik nam een rechthoekige bak 
met een handvat eraan en probeerde er twee keer mee te slaan, maar deze bak had kleine wielen onder 
de bak. (zgn., bedbox) Ik raakte de slang niet werkelijk door die kleine wielen. (De bak deed me denken 
aan een bagagedrager, maar dat was het niet). De slang lag daar en bewoog niet, alsof hij dood was. 
Zelfs na het slaan en verschuiven met de bak. Uiteindelijk smeet ik de bak weg, trok mijn voet omhoog en 
trapte de slang rechtstreeks met mijn hak op zijn kop. Op dat moment krulde de slang zich op als een veer 
van ongeveer dertig centimeter en probeerde mij te raken. (hij was levend, wat ik al wist; het bedrog was 
voorbij.) De slang wilde mij raken op de meest erge manier maar dat kon hij niet. Daarna trapte Ik 
herhaaldelijk op de slang met mijn hak. Toen ik met mijn hak op zijn kop trapte leek het op een springveer. 
Hij sprong naar een andere plek, elke keer klaar om me te raken, maar dat kon hij niet. Ik volgde hem op 
de hielen, en trapte hem elke keer op zijn kop. Ik kon hem maar niet doden of kwijt raken. Hij was er altijd 
maar kon mij niet raken… 
  
Ik denk dat deze scene voor zichzelf spreekt, en het laat zeer zeker zien dat het voor ons Christenen 
mogelijk is om op een plaats komen waar we beschermd zijn tegen de vijand. Ik kon hem niet kwijtrijken 
en ik moest met hem rekeninghouden, maar hij kon mij niet raken!  
Als Christenen kunnen we niet strijden aan onze achterkant! Door geloof kunnen we uitspreken, dat de 
Heer onze achterhoede beschermd, zo vaak als we willen het zal niet gebeuren. Dat is hetzelfde als een 
Christen, door geloof , vertrouwen en uitspreken zeggen dat dopen door onderdompeling hun red. Ze 
kunnen dit zeggen en dat hun hele leven doen om aan het eind te ontdekken dat dit niet waar was, hun 
geloof zorgt er niet voor dat het een feit wordt! Geloof veranderd nooit wat God bedoelde  toen Hij het 
sprak, en God heeft vastgesteld dat Hij de Enige is die onze achterkant beschermd. 
Er voor zorgen dat u het juiste geloof uitoefent om uw achterkant te beschermen (volgens Zijn woord) doet 
u (handelen) door te doen wat God zegt dat u moet doen om die bescherming te  krijgen. Daardoor 
vertrouwd u op Hem en niet op uw eigen vaardigheden. 
 
We kijken naar Jesaja 58:6-8 en dat is een verbonds belofte, dit heeft altijd een – Jij doet dat en Ik doe dit 
– in zich. God zegt dat wanneer we dit ene ding (op de juiste manier tienden geven) doen, dat Hij onze 
achterkant zal beschermen. Juridisch is Hij niet in staat geweest Zijn deel te doen omdat wij ons deel niet 
gedaan hebben. 
Mijn moeder ontving een rechtvaardig oordeel! In een visioen liet God me precies zien hoe mijn moeders 
tienden werden besteed! Het zag er goed uit, maar uiteindelijk bracht het de dood. Verkeerd de tienden 
geven draagt bij aan de dood. Doordat het hoerige handelingen in stand houd, doordat het in de kerk 
besteed wordt aan die praktijken. Dit veroorzaakte de dood van mijn moeder! Zo simpel is het. Om die 
redden moet je de hoer geen geld geven. Maar mocht je geld aan de hoer willen geven, geef haar dan 
jouw geld en niet dat van God! Op die manier beroof je God tenminste niet!  
 
Wanneer je het hoofd van een gezin bent, moet ik je nog zeggen dat het niet alleen jouw leven is dat God 
beschermd! Iets in de scene waarin ik en mijn familie een tornado aan zien komen in de achtertuin, dat ik 
uit moet leggen. Ik wist dat mijn hele familie in het huis was maar die ik werkelijk zag waren de hoofden 
van de gezinnen. God zegt hiermee dat wanneer de hoofden van de gezinnen binnen de bescherming 
komen, dat hun gezinnen beschermd zijn. Begrijpt u het beeld? Job‟s gezin werd door zijn rechtvaardige 
daden beschermd. God is bezig met de hoofden van de gezinnen omdat zij verantwoordelijk zijn voor de 
bescherming van hun gezinnen tegen de duivel! 
Weet u nog van de bekende van mij dat God tegen hem zei: “het is belangrijk om tienden te geven!” God 
heeft ons nu niet alleen duidelijk gemaakt hoe we het op de juiste wijze moeten doen, maar veel meer 
WAAROM het zo belangrijk is! 
     

9. God demonstreert op een zeer eenvoudige manier Spreuken 26:1,2…  



God Demonstraart op een Eenvoudige Manier Spreuken 26:1,2 – Zijn Bescherming tegen 
Problemen (vloek).  
 
Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
 
Eerst even wat achtergrond informatie. Toen de Heer deze groep samenbracht hier in Kansas 
enkele jaren geleden, maakte Hij duidelijk dat de groep veel kleiner zou worden dan het aantal 
waar we mee begonnen; en dat Hij ons alles zou demonstreren wat Hij ons onderwees. Hij heeft 
dat altijd trouw gedaan. Dit artikel is een demonstratie van het onderwijs van de Heilige Geest, door 
Geestelijk met geestelijk te vergelijken, over het onder een vloek zijn en de bescherming die we 
kunnen hebben tegen de vijand van de mensheid. Het is een “beeld van bescherming” tegen zaken 
die in dagelijks leven gebeuren. 
Deze groep hier werd inderdaad klein, wat de Heer in staat stelde beter met ons bezig te zijn. De 
Heer zei ons in het begin dat onze levens een open boek zouden worden. Ik denk dat je wel kunt 
zien dat mijn leven aardig tentoongesteld wordt in de artikelen die ik schrijf. Dit is nodig zodat 
mensen kunnen zien wat ze nog niet gezien hebben.  Dit artikel gaat door met mijn leven tentoon 
te stellen en een deel van iemand anders leven, iemand die een onderdeel is van deze bediening. 
Ik zal die persoon, Persoon B noemen. 
Als gevolg van de omvang van deze groep en de ongehoorzaamheid van enkele mensen die aan 
deze bediening zouden moeten geven, kwam ik in de bijstand en bijbehorend krediet. Dit betekend 
dat ik volgens de wet gerechtigd was om compensatie van de regering te ontvangen. Persoon B is 
een alleenstaande moeder en ze was ook volgens de wet gerechtigd om bijstand te ontvangen. Ik 
heb “volgens de wet gerechtigd” onderstreept omdat ik het duidelijk wil maken dat we niet bezig 
zijn om te discussiëren over welzijn – goed of fout – maar om een beeld te schetsen. Het geld dat 
Persoon B en ik gerechtigd waren te ontvangen moet gezien worden als iets dat ons wettelijk 
toebehoord. Voordat we beginnen met de onthulling en demonstratie van God, over de 
bescherming tegen problemen, wil ik eerst dit Schriftgedeelte in beeld brengen. In Maleachi, 
hoofdstuk 3, zegt God tegen Zijn volk dat zij en hun natie Hem beroven, door niet op de juiste 
manier tienden te geven. In vers elf maakt God enkele dingen duidelijk die Hij gaat doen, voor de 
mensen, wanneer zij doen wat Hij zegt. 
 
Maleachi 3:11 
En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de 
wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der heirscharen 
 
Van dit gedeelte van de Schrift (en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen) had 
ik altijd begrepen dat de vijand de macht had de tijd te beïnvloeden als het ging om de vrucht van 
onze hand, die we produceren.  God geeft hier een belofte dat wanneer we juist onze tienden 
geven dat Hij ervoor zal zorgen dat de vijand niet de vrucht van onze grond zal vernietigen en Hij 
zal ervoor zorgen dat onze vrucht op tijd komt. 
Aan het eind van 1988, liet de Heer me spreken over de tienden en het betalen van de 
Achterstallige Schuld. Persoon B besloot om God te testen dus deed ze wat ze moest doen, voor 
zover het de Achterstallige Schuld betreft, en ze begon op de juiste manier haar tienden af te 
geven. Het paste nooit in haar budget maar ze deed het toch. De dingen begonnen erg goed te 
gaan in het begin en ze zei dat God haar om vele manieren zegende. Maar al gauw werd het 
moeilijk  en ze zag absoluut geen manier meer om haar rekeningen te betalen en ze stopte met 
tienden geven. Ze wist dat ze geld van de regering zou krijgen en nam zich voor het dan weer in te 
halen. Het volgende is een Proces Schema met een ketting van gebeurtenissen, met 
kanttekeningen van de “Dingen van de Geest” zoals God die gaf. 
 
 
21 Februari 1999: 
De Heer maakte het duidelijk dat enkele artikel die ik geschreven had  duidelijk gemaakt zouden 
worden. Het artikel had een grijze achtergrond en met een klik van de computer was het grijze 



verdwenen. De woorden stonden nu zwart op wit!  
 
23 Februari 1999: 
Er werd getoont dat Persoon B en haar dochter zouden zien dat er gewicht zou worden 
toegevoegd aan een onzichtbare kracht. Dat gewicht was meteen bescherming. 
 
25 Februari 1999:  
De Heer liet me in een scene zien van mijn auto met een originele rode fabriekskleur (verbond). Er 
zaten bumpers aan en was helemaal compleet. Het stond tegenover iemand anders zijn auto welke 
ook rood was maar dat was niet de originele fabriekskleur (interpretatie van mensen van het 
verbond). De auto van die ander had geen bumper. Het werd in de scene getoond dat wanneer 
mijn auto geraakt zou worden boven het raam, het metaal raakte, dat het raam niet zou breken. 
God toonden mij (door Zijn Geest) dat ik bescherming had welke de ander niet had. 
 
1 maart 1999: 
Persoon B gaf haar gemeentelijke en staats inkomensbelastingen aan. Ik had haar geholpen met 
invullen. 
 
15 maart 1999: 
Twee dagen later deed ik hetzelfde voor mijn eigen inkomen,  
 
17 Maart 1999. 
We ontvingen onze gemeentelijke belasting geld op dezelfde dag; ik had die van mij elektronisch 
ingevuld en zij had het per post verstuurd. Voordat een van beide aangekomen waren, had 
Persoon B besloten door te gaan en haar geld te besteden en met het geld van de staat haar 
tienden in te halen. Ik probeer om Gods tienden als eerste te geven (uiteindelijk is het niet van 
ons), Alhoewel ik er niet strak aan vast houd. 
 
16 april 1999: 
Ik had mijn geld van de staat Kansas weggelegd. Persoon B had haar geld van de staat ook 
verwacht en omdat ik mijn geld ontvangen had begon ze God ernstig te vragen naar haar geld. Zij 
had haar formulier 17 dagen eerder opgestuurd dan ik en ik had mijn geld al gekregen. Ze vroeg 
toen mijn vrouw en mij om te bidden om uit te zoeken wat er met haar geld gebeurd was. Persoon 
B kreeg eindelijk haar antwoord. Er werd haar gezegd, “Hij heeft het.” Zij vertelde dit aan mijn 
vrouw en ze vroeg zich af, “Wie heeft het?” Persoon B gaf aan dat zij dacht dat de Heer alles onder 
controle had en iets deed. Persoon B ging door te bidden over het geld. 
 
23 april 1999: 
Persoon B kreeg een droom. Ik heb het ingekort, maar je krijgt er een idee van. In de droom werd 
ze geofferd, door iemand die geen tienden geeft en niet getrouwd is maar met het andere geslacht 
samenwoont in een woonwagen. In de scene liep Persoon B de camper binnen om te ontdekken 
dat het geen interieur wandplaat, geen isolatie en geen vloerbedekking in de woonkamer had. De 
keuken had gaten in de vloer en de slaapkamer en de badkamer waren bijgebouwd aan de 
woonwagen. Ze zei dat wat in de droom eruit sprong het feit was dat ze wist, zijzelf, hoe het op te 
knappen en woonbaar te maken.  
Tijdens dit hele gebeuren had mijn vrouw met Persoon B gesproken en op een keer haar gevraagd 
of ze wist of ze iets had gedaan waardoor haar geld later kwam. Persoon B gaf aan dat het kon zijn 
omdat ze haar tienden niet betaald had.  Mijn vrouw en ik hadden gedacht dat dit de oorzaak van 
het probleem was maar hadden niets tegen haar gezegd. (Mensen houden er niet van te horen dat 
iets in hun leven gebeurd omdat ze hun tienden niet betalen, ook al is het de waarheid. Ze bouwen 
muren om zich heen. Alles wat ik hierover kan zeggen is, kijk naar wat er gebeurd met de mensen 
in het O.T. wanneer ze dat niet deden!) 
 
Tussen 23 en 30 april 1999: 
Persoon B kwam naar mijn huis en sprak over haar cheque van de staat. Ze zocht naar de reden 
waarom ze hem niet had gekregen. Op een gegeven moment noemde ze de droom en vertelde mij 
erover. Ik legde haar uit wat het kon betekenen. (Ik heb hier alleen een klein gedeelte verteld van 
wat ik haar vertelde over de symboliek in de droom) Ik zei haar dat ik er niet zeker van was, maar 



dat het wel in het beeld van de situatie paste. Ik zei haar dat de woonwagen totaal geen 
bescherming bood, zelfs niet tegen warmte of kou. Ik zei haar dat in de droom duidelijk gemaakt 
werd dat ze wist hoe alle problemen opgelost moesten worden. Ze wist al dat ze haar tienden niet 
betaald had, waarvan God aan deze bediening al had laten zien dat het bescherming geeft in 
bepaalde situaties. Ik maakte duidelijk dat het paste in het beeld, maar dat ik het niet op die manier 
wilde interpreteren om wat ons geleerd was. Ik zei haar dat het nodig was dat we bevestiging van 
God kregen of dat wat we dachten juist was. Op dat moment was ik niet zeker naar wie „Hij heeft 
het” verwees. 
 
 30 april 1999: 
 De Heer gaf me een scene van twee grijze beelden die samenkwamen. De twee beelden kwamen 
samen onder een rubriek en vormden een beeld. Het grijze beeld werd toen scherp, en verloor zijn 
grijze achtergrond, en onthulde een helder beeld onder de titel van de rubriek. Het was het 
bovenste gedeelte van het beeld van mijn vaders veld, welke ik al eerder gebruikt heb. – dat 
visioen waarin God onthulde dat de betonnen muur bescherming bood tegen de vloed van de 
vijand. Ik heb het hele beeld toegevoegd met een koptekst wat staat voor de koptekst die ik zag. 

 
   Koptekst XXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
    (Het is belangrijk om erop te letten dat God zei wat 
Hij aan het licht wilde brengen op dat moment 
slechts een deel was van de totale bescherming die 
Hij wil geven. De koptekst is bedoeld voor het 
complete beschermingsbeeld. Wat Hij eigenlijk 
onthuld is dat het belangrijk genoeg is om de 
krantenkoppen te halen.) 

Voordat deze ervaring tot zijn eind kwam maakte te 
Heer me nog duidelijk waar “Hij heeft het” naar 
verwijst. Ik kreeg de informatie dat God Hoofd nooit 
van elkaar spreekt op die wijze wanneer ze naar 
elkaar verwijzen. Dat het Satan was die hetgeld van 
Persoon B had! 

Ik werd wakker uit die scene en wist dat we onze bevestiging hadden. Ik zocht in Het Proces 
Schema alles op wat ik tot hier toe met u gedeeld heb. Toen ik dit zag, wist ik dat God mij een 
bescherming gegeven en gedemonstreerd had welke Persoon B niet had. Het was een 
bescherming tegen problemen. 
 
1 mei 1999: 
Persoon B ontving haar geld van de staat. Bij mij had het minder dan dertig dagen geduurd voordat 
ik het kreeg en bij Persoon B duurde het zestig dagen. Ik wil niet beweren dat ik weet hoe de vijand 
ervoor zorgde dat Persoon B haar geld er langer over deed. Misschien werden de papieren 
verwisseld of wilde een persoon nog iets controleren? Het doet er hier niet toe. Het beeld van 
bescherming is belangrijk om de manieren van bescherming die God ons in ons dagelijks leven wil 
geven zullen begrijpen. Maar God was nog niet klaar. 
 

 

2 mei 1999: 
“s Nachts zag ik drie zinnen met vuur rondom de woorden. Het waren verbondszinnen, woorden in 
het rood. Ik kreeg Spreuken 26:1,2. En toen ik dit allemaal samenvoegde wist ik dat ik in de kerk 
vertellen moest wat God me duidelijk had gemaakt over bescherming tegen problemen. Ik kan me 
herinneren dat ik de groep eraan herinnerde dat dit Schriftgedeelte in het begin, toen de groep 



door God samengebracht was, aan deze groep was gegeven: …. alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. Door dat woord hebben we altijd geweten dat er voor alles een reden is – 
dat een vloek niet gewoon zomaar komt, maar dat er een reden voor is! 
 
Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
Wat is een vloek? 
Gelijk sneeuw in de zomer, en gelijk de regen in de oogst… Hier staat niet dat je geen oogst of 
geen zomer zult hebben. Hier staat dat je ontberingen in de oogst en de zomer zult ervaren….gelijk 
de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw is tot vervliegen. Heb je ooit een boerenzwaluw een 
duikvlucht naar je hoofd zien doen? Het is een ergernis…also zal een vloek , die zonder oorzaak is, 
niet komen. God zegt er is een reden voor al die ergenissen. Er is een reden voor dat ze kwamen!  
Wat gebeurde er met Persoon B en haar dochter tijdens dit alles? Herinnert u zich even wat de 
Heer aan mij openbaarde met betrekking tot Persoon B  op 
 
23 februari 1999: 
Mij werd getoond dat Persoon B en haar dochter zouden ervaren dat er meer gewicht in de schaal 
zou worden toegevoegd, aan een onzichtbare kracht. Dat gewicht was tevens bescherming. 
 
En dat is precies wat er met hen gebeurde. Gewicht werd toegevoegd aan het op de juiste manier 
tienden geven. Dat gewicht was de onthulling van een bescherming door een onzichtbare kracht! 
Dit artikel laat zien hoe God ons kan beschermen in zaken van het alledaagse leven.  Hij is groot 
genoeg. Het wordt tijd dat we Hem geloven/vertrouwen.. U en ik weten niet hoe Satan van plan is 
te stelen, moorden en te vernietigen in ons dagelijks leven. Ja, God gaf ons macht over de 
trawanten van de Duivel. Maar wanneer we zijn dagelijkse activiteiten niet weten en het niet 
kunnen zien, hoe kunnen we er dan tegen strijden. We weten niet wat er gaande is. Ons 
gefundeerde geloof moet zijn in dat God ons beschermt, niet alleen in onze 
kwaliteiten/mogelijkheden om Zijn Naam te gebruiken. We moeten binnen het verbond komen, op 
de juiste plaats, wat dit belangrijke onderwerp aangaat, zodat het voor Hem legaal is om Zijn deel 
van dat verbond te doen. Hij wil ons beschermen!  
 
 
 
 

10.Extra, Extra,Mevrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg  

  

 

Extra, Extra, 
Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg  
 
Zoals u weet heb ik de Heer gevraagd mij de kleine lettertjes te laten zien. Die te maken hebben 
met  Zijn bescherming, of haag, rondom mensen die Hem bestelen. In het kort, wat mag gebeuren 
en wat is niet toegestaan? Het zijn de kleine lettertjes van vervloekt of niet vervloekt, of te wel, wat 
zijn te “aanwijsborden” die relevant zijn voor het moderne leven? 
 
 
Take His Heart heeft  een visitekaartje op het net beschikbaar dat luidt: Extra, Extra! In de Hemel 
worden gelovigen vermist. Dit kaartje is ontstaan uit een visioen welke ik op 15 augustus 1999 
kreeg. De scene: 
 

http://www.takehisheart.com/titheextraextra.htm#book


Ik keek naar iets wat op een boekenomslag leek met nieuwswaardige items bedekt. “Extra, Extra! 
48 % van de gelovigen worden vermist in de hemel!” “Extra! Extra! Vrouw ontdekt een geestelijke 
redden voor ongeluk op autosnelweg,” waren de titels die de Heer onder mijn aandacht bracht. 
 
Het is duidelijk dat beide items nieuwswaardig zijn en dit artikel is bedoeld om ook u te betrekken 
waarom Hij openbaarde dat: “Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op 
Autosnelweg” op het nieuws zou moeten zijn! 
Het blijkt een vervolgverhaal te zijn van de vrouw die er moeite mee had om haar staatfonds 
cheque te krijgen, in het artikel God Demonstraart op een Eenvoudige Manier Spreuken 26:1,2 – 
Zijn Bescherming tegen Problemen (vloek).  
 
Zoals gewoonlijk kijken we naar de “dingen van de Geest” en dat God onderwijs geeft en ons 
dingen laat zien die we niet begrepen hebben. De Heer gaat door om ons beeld, van de 
bescherming die Hij aan ons geeft, te vergroten. Alleen wanneer we erin wandelen. (ernaar 
handelen). Ik zal naar deze vrouw verwijzen als “Persoon B”, zoals ik in het andere artikel deed.  
Om ons op weg te helpen in dit beeld deel ik met u een scene die de Heer me op 25 juli 1999 gaf 
aangaan tienden geven. (Ik heb de namen veranderd) 
 
Ik zat achterin de camper van John en Mary Anonimus. Ze hadden twee lekke banden (Dubbele) 
aan de rechter achterzijde. Ze hadden nieuwe gekocht en waren aangekomen daar waar ik in de 
camper kwam. In een gesprek vertelde hij me dat ze met de camper ergens heen gingen waar ze 
geacht waren vliegend heen te gaan. Ze hadden hun camper genomen omdat: “ze geld zouden 
uitsparen en het hun niet zoveel zou kosten”. Maar de lekke banden (problemen)  hadden ervoor 
gezorgd dat het hun nu meer kostte. (Dit konden ze natuurlijk niet weten toen ze van huis 
wegreden!)  
 
Het beeld was duidelijk voor me, omdat ik de Heer om meer inzicht in tienden geven, gevraagd 
had. Het leek mij dat het moeilijk was te zien was, waar een persoon voor beschermd wordt welke 
op de juiste manier tienden geeft.  
Normaliter krijg je niet te zien waar je voor beschermd wordt. Het is ook moeilijk te zien wat in je 
leven gekomen is dat er is, en werkelijkheid is, wat er niet zou zijn geweest wanneer je beschermd 
was.  
We schuiven problemen af met als een “natuurlijk iets”, omdat we ze al decennia lang zien. Maar 
God heeft laten zien dat problemen kunnen ontstaan door een vloek: 
 
Spreuken 26:1,2 
Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 
 
 In het dagelijkse leven was John een boer, maar hij had geld van de regering gekregen door het 
minste te doen wat hij moest doen om dat geld te krijgen. Hij is de enige boer die ik ken, die op die 
manier werkt. Het was die luie “iets voor niets krijgen” houding. God gebruikte John in het beeld 
omdat  Hij wist dat ik John zijn karakter kende. In de scene was het vliegtuig de goede manier, 
(Gods weg, die door geloof) maar de camper staat voor de natuurlijke weg (vakantie van Gods 
manier), welke ontstaat door ons gezichtspunt in het natuurlijke. Geloof is onzichtbaar. Ik wist dat 
God me liet zien dat geen tienden geven, op de goede manier, op lange termijn  meer kostte, in het 
natuurlijke. Het vergt inspanning en geloof om het correct te doen! De vijand zal tegen je opstaan 
door de zorgen van de wereld, ongeacht hoeveel geld je hebt of niet hebt. Het gaat niet  om geld, 
het gaat om het stelen! De Satan wil niet dat je onder Gods bescherming komt. 
Gods timing is wonderlijk. Ik wist dat God me bezig was voor te bereiden op wat gebeuren zou met 
Persoon B en Extra, Extra Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg. 
Ziet u Persoon B was weer gestopt met tienden geven omdat ze niet kon begrijpen  hoe ze het 
moest redden. Ze past duidelijk in wat ik zei over het niet kunnen zien wat wel of niet gebeurd zou 
zijn.  En wanneer het gaat om “problemen” in ons leven, aangaande beschermd zijn en niet 
beschermd zijn. 
Begrijp me niet verkeerd, ik begrijp het, ik heb dat ook meegemaakt. En ik sta open voor de kleine 
lettertjes. 



 
 
Op 27 juli 1999, twee dagen na de scene over de 
 camper, kreeg ik ‟s nachts een scene welke 
nogal lang was en ook ging over persoon B. 
 
Ik herinner me dat ik me afvroeg waar het 
allemaal over ging. Ik mediteerde erover en wist 
enkele symbolische dingen, maar ik wist werkelijk 
niet waarom de Heer me dit gaf. Voor uw begrip 
zal ik iets van de droom met u delen. 
 
In de droom wwonde Persoon B in een boerderij, 
waarmee ik erg vertrouwd ben in het natuurlijke. 
Dit specifieke huis staat op een laag stuk grond 
op een kwart van het land. Wanneer het regent, 
hebben de voor en achtertuin, eigenlijk de hele 
tuin, problemen met de drainage. De boel overstroomt niet maar het is een plaag wanneer het hard 
regent. In de scene was er een nieuwe asfaltweg aangelegd, welke goed gemarkeerd was met 
verf. Deze weg was tot aan de voordeur gelegd van het huis waar persoon B woonde. Er werd ook 
geopenbaard dat persoon B een lek in de waterleiding had. Deze pijplijn lag ten oosten van het 
huis. Persoon B woonde in een huis waarvan de fundering ook niet in orde was (losse 
sintelblokken zonder mortel) en het stond in een probleemgebied wanneer het regende. In de 
scene was de nieuwe weg bovenop de oude weg gelegd en het asfalt werd ook voor het huis 
gelegd voor parkeeruimte. De hele voortuin was erdoor in beslag genomen. Dit asfalt was 
ongeveer dertig centimeter dik, of meer, en het was het enige wat geen problemen zou 
ondervinden wanneer het hard regende.Het was schuin en het water zou eraf lopen. Omdat deze 
asfalt weg gelegd was zou het hoogstwaarschijnlijk problemen veroorzaken in de achtertuin omdat 
de voortuin nu geen water meer vasthield. Ik denk dat het tot zover genoeg is om u het beeld te 
geven. 
 
Toen, op 4 augustus 1999, ontving ik informatie dat Persoon B een ongeluk had gehad op de 
Kansas snelweg. Ze was op een harde regen gestuit veroorzaakt door een kleine onweersbui 
welke uit het niet scheen te zijn gekomen. Het was een van die dagen waarop het lijkt alsof het zal 
regenen, maar het niet gebeurd.  Goed, het regende wel op haar. Zij kreeg waterplanning, draaide 
in het rond, en zag de betonnen middenberm enkele malen voorbij komen. (Het resultaat? Slechts 
wat verf vn de bumper) Dit overkwam haar allemaal vlak voor een grote een tons pick-up en een 
semi op de zuidelijke twee baansweg. Ze kwamen allemaal op een wonderbaarlijke manier tot 
stilstand. De man in de pick-up valk achter haar. Hij vertelde haar dat hij gedacht had: “die is er 
geweest”! 
Toen ik dit hoorde, besefte ik dat dit met de droom te maken had, een “Ding van de Geest” welke ik 
over haar gekregen had! Toen keek ik terug naar een andere scene (die heb ik niet met u gedeeld) 
over haar die aan haar gegeven was en een prelude was voor haar eerste ervaring over 
“problemen” in haar leven, die ik in het vorige artikel gedeeld heb. In de scene die zij gekregen had 
werd haar duidelijk gemaakt dat ze de boodschap de eerste keer niet zou begrijpen en dat er een 
tweede gebeurtenis zou zijn. Ik had dat feit niet meegekregen  maar nu was het erg duidelijk. 
 
Nu begreep ik de scene over haar waarin ze in een huis woonde zonder goede fundering. Die 
fundering is; het tienden geven op de goede manier.Waarvan ik in al deze artikelen gesproken heb. 
De nieuwe asfaltweg met de geverfde markering stond symbool voor God die haar het belangr van 
tienden geven en Zijn bescherming in het dagelijkse leven. Hij had haar de gemakkelijke weg, de 
geasfalteerde weg (effen baan) door het leven zo rechtstreeks naar haar voordeur gegeven. Hij 
had het haar duidelijk gemaakt, wat betreft Zijn alledaagse bescherming van problemen. 
Het gedeelte van de waterpijplijn die bij haar huis hoorde, welke vanuit het noorden kwam,en een 
lek had ter hoogte van haar woning. Dit staat symbool voor het water van Gods troon dat direct 
naar haar stroomt, van Hem, door de Geest, in de“Dingen van de Geest”. Ze had een lek, 
symboliserend voor dat ze niet alles wat Hij haar gaf vasthield. 
Het huis met de achtertuin, “waar harde regen problemen veroorzaakte,” symboliseerde en verbind 



deze scene zeer zeker aan het ingeluk (problemen) op de snelweg. 
 

Spreuken 26:1,2 

Gelijk de sneeuw in den zomer, en gelijk de regen in den oogst, alzo past den zot de eer niet. 
Gelijk de mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen, alzo zal een vloek, die zonder 
oorzaak is, niet komen. 

Problemen kwamen naar Persoon B toen het hard en snel regende op de snelweg. Problemen 
kwamen toen het hard en snel regende in die specifieke tuin, rondom dit huis, symbolisch door God 
gebruikt om ons een boodschap te geven! Hij heeft heel duidelijk een beeld gegeven wat ons zegt 
dat we geen mislukkingen of zelfs ongelukken  hoeven te hebben in ons dagelijkse bezigheden. 

Ik kan u eerlijk vertellen dat na dit hele gebeuren en Persoon B haar visie was om weer tienden te 
gaan geven, ik geen manier wist om u dit allemaal te schrijven. U zult gezien hebben dat er nog 
veel meer scenes waren , “dingen van de Geest”, die betrekking hadden op Persoon B.  Dit geld 
voor elk onderwerp waarover ik u geschreven heb. Veel daarvan waren heel lang, ik was niet 
helemaal zeker welke ik met u moest delen zodat u het zou begrijpen. Ik dacht dat het onmogelijk 
was en ik ging door met andere dingen. Op dat moment kreeg ik het visioen van 15 augustus 1999, 
waarin het volgende naar voren kwam. Namelijk dat God zegt, “Dit zou eigenlijk het nieuws van de 
wereld moeten zijn en speciaal voor de christenen!” 

Extra, Extra Vrouw Ontdekt een Geestelijke Reden voor Ongeluk op Autosnelweg!  

 We moeten ons realiseren dat God in staat is om een hele massa te beschermen. Hij deed het 
met het volk Israel tijdens de strijd, en ze hadden geen schrammetje! We hebben het hier over man 
tegen man gevechten! Dit is onder anderen waarom de andere volken zo bang waren voor het volk 
Israel. God zorgde er zelfs voor dat de sandalen niet versleten tijdens de reis door de woestijn! We 
moeten ons goed realiseren dat dit tot stand kwam doordat Israel toentertijd gehoorzaam was. God 
kan ons zeer zeker beschermen. HIJ IS GOD! 

11. God vroeg me: “Ben je nu gezonder dan een jaar geleden  

 

God vroeg me: “Ben je nu gezonder dan een jaar geleden?” 
 
Ik antwoordde met: “NEE!”  Op dat moment was mijn oor verstopt en ik had meer medicijnen 
genomen dan voorgeschreven maar het had niets uitgehaald. Een vrouw in onze gemeente had 
gezegd dat het een geestelijke conditie was. Ik had daar geen problemen mee omdat God me vele 
keren het verband getoond had tussen fysieke ziekten en geestelijke werkelijkheid. De reden 
waarom ik me t “Nee” antwoordde was om wat de Heer met me besproken had over getuigen van 
mijn gezondheid. Het bleek dat er iets aan de hand was en ik wilde niet doen wat Hij zei omdat 
MIJN HOOFD AAN DE LINKER KANT VERSTOPT ZAT! Zou het niet belachelijk zijn om mensen 
te vertellen wat er schijnbaar met mijn gezondheid gebeurde terwijl ik aan de linkerkant niets kon 
horen? 
Nou de volgende drie dagen was ik bezig berouw voor de Heer te tonen omdat ik me herinnerde 
hoe mijn gezondheid een jaar geleden was. Het is buiten kijf dat ik nu veel gezonder ben dan 
een jaar geleden. Dus wat leit God me zien voordat Hij mij die vraag uiteindelijk stelde? 
Hij had me teruggebracht naar de Schriftgedeeltes waarmee Hij me was begonnen te onderwijzen 
over tienden geven op de juiste manier en Hij bracht een ander punt naar voren. We hebben al 
gesproken over bescherming welke ontstaat door gehoorzaamheid aan God, met verwijzingen naar 
dezelfde Schriftgedeeltes. Ik realiseerde me dat er nog een voordeel zal aan het rechtvaardige 
dingen voor Hem doel….en uw genezing zal snellijk uitspruiten…Dat was het voordeel waar Hij 



met me over sprak. 
 
Jesaja 58:6-8 
Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet 
de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? 
Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? 
Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? 
Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw 
gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht 
wezen.(bescherming, rugdekking). 
 
Ik wil u vragen het volgende te overwegen. Ik weet nog niet al de feiten maar ik zal eenvoudig een 
getuige zijn van de gedachten die ik de afgelopen jaren heb gehad. Daarna zal ik een overzicht 
geven van wat er met mijn gezondheid is gebeurd de afgelopen jaren. Ik wist dat Jezus nooit ziek 
was, en dat was niet omdat Hij God was. Hij volbracht, of wandelde in, het verbond wat door God 
in die tijd opgericht was op aarde. In Deuteronomium 28, onthult God enkele symptomen. Een 
beeld, van het vervloekt zijn op het gebied van gezondheid.  
 
Deuteronomium 28:22 
De Heere zal u slaan met tering (lange ziekte), en met koorts, en met vurigheid, en met hitte, en 
met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt. 
 
 
Deuteronomium 28:27 
De Heere zal u slaan met zweren (kanker)van Egypte, en met spenen(aambeien), en met droge 
schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. 
 
Wat dan over onze gedachten? 
 
Deuteronomium 28:28 
De Heere zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten; 
 
God zegt tegen de hoer in de Schrift,  “Laat ons tezamen redeneren” . Dus laat ons hier redeneren. 
Wanneer vervloekt zijn deze verschijnselen heeft voor iemands gezondheid, dan is het zeer logisch 
dat je die verschijnselen niet hebt, wanneer je niet onder een vloek bent.  
Jezus had nooit koorts. Stootte Hij zijn vinger of sloeg zich op zijn duim toen Hij timmerman was? 
Ik weet het niet. Verzwikte Hij zijn enkel toen Hij een kind was? Ik weet het niet. Heeft Hij zich 
geschaaafd of gekneust voor het kruis? Ik weet het niet. De Bijbel zegt dat God een beter verbond 
gemaakt heeft door Jezus. Dit was natuurlijk nadat het eeuwige leven mogelijk gemaakt was door 
Jezus. Geredde ,mensen gaan niet langer naar de bovenste regionen van de Hel, Abrahams 
boezem. Ze hebben eeuwig leven bij God gekregen, iets wat het oude verbond niet tot stand 
bracht. Maar ik weet nog dat ik dacht dat het oude verbond een beter leven hier op aarde tot stand 
bracht dan het nieuwe verbond.  
Het was zo dat wanneer ze God gehoorzaamden zoals ze zouden moeten, dan zouden ze zelfs 
geen koorts krijgen. Ik heb dit fenomeen nooit gezien bij mensen van God die geacht worden in dit 
Nieuwe Verbond te wandelen. Ik heb wel gezien dat koortsen bestraft werden in Jezus Naam, en 
soms werkte het en soms niet. De daaruit voortvloeiende verklaring was dat er een gebrek aan 
geloof was, wat uiteindelijk een veroordeling teweeg brengt voor hen waarbij Jezus Naam niet 
werkte. 

Uiteindelijk realiseerde ik me dat het verbond van een betere belofte ook inclusief  
de belofte van het Oude Verbond moest zijn, anders was het niet beter! Dus, is het beter voor u 
om de koorts te bestraffen of dat God het in de eerste plaats bij je vandaan houdt? Gods beloften 
van het goede leven, moeten dus ook het idee bevatten dat de slechte dingen, waarvan Hij zegt 
dat ze ons zullen over komen wanneer we onder een vloek zijn,ons niet overkomen. Dit gezegd 
hebbend, wil ik getuigen van enkele dingen die in mijn leven lijken te gebeuren. Een jaar geleden 
ongeveer, kon ik geen blokje omlopen zonder dat mijn arm pijn deed. Ik had ook prostaat 
problemen. En om iets vast te stellen, toen ik mijn huidige vrouw trouwde maakte zij mij bekend 
met het feit dat de Bijbel zegt dat de kruiden Gods medicijn waren voor genezing van de volken. 



Dus ik heb ze zo nu en dan door de jaren heen genomen. En ik nam ze enkele jaren geleden voor 
mijn prostaat. Ze zette me ook aan de vitamines, nadat we getrouwd waren. Dus dit alles heeft niet 
te maken met Gods vraag over mijn gezondheid van het afgelopen jaar. We spreken niet over 
genezing maar over wandelen in gezondheid. Ik heb Christenen gekend die geloofden dat we niet 
zouden hoeven te sterven aan ziektes. Min moeder was een van hen. Zij was een vrouw van 
geloof, en toch stierf ze aan kanker! 
God zei me dat ik eerlijk moest zijn tegenover de mensen, en er is een ding wat ik in mijn 
eetpatroon veranderd heb. Dwaal ik af van Gods vraag aan mij? Ik denk het niet, maar daar kunt u 
over oordelen. Ik richt me er nu op genoeg proteïnen te eten als gevolg van de wetenschappelijke 
kennis, en waar de Bijbel ons voor waarschuwt in de laatste tijden. (In de laatste tijden zullen ze 
zeggen u te onthouden van vlees, Timotheus 4:1-3) Dit is een waarschuwing aan ons.  
De priesters in het Oude Testament aten het vlees en het vet van het altaar. God probeerde hen 
niet te doden! God zei tegen Israel ook dat ze alleen water en vlees moesten kopen, wanneer ze 
onder stress, reisden naar het beloofde land. Met betrekking tot de aardse wetenschap, proteïne is 
de her-bouwer van ons lichaam. Wanneer je niet genoeg stof krijgt om te herbouwen zullen je 
cellen worstelen! Er is heel wat meer proteine voor nodig, elke dag, dan we denken. Bracht God 
me en uw genezing zal snellijk uitspruiten in (Jesaja) onder ogen om mijn aandacht te richten op 
proteinen? NEE! Ik ben alleen maar eerlijk tegenover jullie over het enige veranderde gedrag in 
mijn eetpatroon. Is het mogelijk dat ik lang genoeg op de juiste manier tienden gegeven heb en in 
genoeg gehoorzaam geweest ben om mijn gezondheid te laten uitspruiten, zoals beloofd, in 
mijn leven? Ik kan het niet bewijzen, en dit zat me dwars, dat ik geen klinische bewijzen had. Toen 
realiseerde ik me dat dokters verslagen niets bewijzen. Tegen mijn moeder was gezegd dat ze 
schoon was en dat er geen spoortje van kanker meer in haar lichaam zat. Dat staat in de 
doktersverslagen! Binnen enkele weken zei dezelfde dokter tegen haar dat haar hele lichaam vol 
zat met kanker en dat er geen hulp meer voor haar was! Doktersverslagen zeggen niet veel, of 
wel? 
Zoals ik al zei, ik kan niets bewijzen. Maar ik kan u wel vertellen, Ik kan nu wel een blokje rennen. 
Ik heb geen prostaatproblemen, zoals ik ze enkele jaren geleden had. Ik zou u gaan vertellen dat ik 
totaal geen prostaat problemen meer heb, maar eens in de zoveel tijd (lange tijd). Dit zegt u hoe 
onbeduidend dit is. Ik ben nu alleen maar eerlijk. Ik neem  geen kruiden  voor mijn prostaat en heb 
dat ook in meer dan een jaar niet gedaan. Wat deed God? Hij nam me mee naar en uw genezing 
zal snellijk uitspruiten en liet me zien dat het een vrucht was van wat Hij mij geleerd had over op de 
juiste manier tienden geven! Het is een vrucht van het Hem niet bestelen! Geen wonder dat God 
zegt dat hoererij een weg naar de dood is! 
Terwijl ik over de snelweg reed en bad over dit artikel en of ik moest noemen dat ik mijn eet 
patroon gewijzigd had, zag ik plotseling een visioen in de verte. Een man werd gebeten door een 
slang en hij schudde de slang gewoon van zich af. Hij bestrafte hem niet, hij sprak geen gebed uit. 
Ik wist dat het Paulus moest zijn. Op dat moment wandelde hij namelijk met God en deed 
rechtvaardige dingen, zodoende had hij bescherming tegen het gif. God zegt tegen ons dat 
wanneer we in het verbond willen wandelen, wat betekend dat we wandelen in het Woord van de 
Heer van het Koninkrijk, dan kunnen we de bescherming hebben die Hij ons heeft laten zien. De 
conclusie over het wandelen in het onzichtbare Koninkrijk van God is om het geld van de Koning 
op de juiste manier te gebruiken en Hem niet te bestelen.  Elke aardse regering is er voor de 
bescherming van zijn inwoners. Maar nu eens dit, er bestaat geen regering op aarde die zijn 
inwoners beschermd wanneer zij de wet van dat land overtreden door een diefstal te plegen. 
Paulus zei dat wij als Christenen de wet van God vast stellen. Wat betekend dat wij Gods Woord 
op aarde bevestigen. God wil ons in de geestelijke wereld beschermen! 
Betekend dit allemaal dat we in een nest met slangen moeten gaan staan om onze bescherming te 
bewijzen? Nee, daarmee zouden we God verzoeken. Dat wilde de duivel Jezus laten doen toen hij 
Jezus zei zichzelf naar beneden te gooien. God zegt eenvoudig, wanneer je met Hem in verbond 
wandelt, dat je beschermd bent. Het is onmogelijk om met God in verbond te zijn wanneer we 
Hem bestelen. Dat is wat het inhoud om met de Heer te trouwen, in het verbond komen met 
Hem op elk gebied van Zijn Woord.  
God vroeg me, “Ben je gezonder dan een jaar geleden?” Hij vroeg niet of ik totaal gezond was. 
Hij vroeg of ik gezonder was! Ik ben gezonder en dat is onweerlegbaar, voor nu. Hij richtte de 
aandacht op dit deel van mijn leven omdat Hij wil dat ik een getuige ben van wat Zijn Woord over 
dit onderwerp zegt!  
Tot slot wil ik een visioen, welke een vrouw enkele jaren geleden ontving, met u delen. In dit 



visioen werden christenen naar het ziekenhuis gebracht door mensen ujit de wereld, om te zien 
waarom zij niet ziek werden! Stel je dat eens voor, dan zal de Koning de eer krijgen wanneer dat 
werkelijkheid wordt! Dat zou de Bruid (Koningin) niet afscheiden van de rest van de wereld! 

Wat een manier om de glorie van de Bruid te laten zien, apart gezet van de Hoer. Wat een manier  
voor het Koninkrijk van God om verheerlijkt te worden! Wat een manier voor de Glorie van de 
Heer om gezien te worden door de wereld! 
 
Jesaja 58:8 

…, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw 

aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des Heeren zal uw achtertocht wezen. 

(Bescherming) 
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Maleachi 3 is profetisch voor onze tijd, oftewel Het Moeilijke Deel! 
In Maleachi staat een profetisch woord voor ons in deze dagen. Wij leven daar nu in of we het nu geloven of 
niet. Laat me met u delen wat de Heer me liet zien, wat op onze situatie in de wereld betrekking heeft. Je zult 
Gods voorspelling zien; dat Hij mensen heeft die aan Hem een rechtvaardig offer brengen, en je zult ook zien 
dat Hij spreekt over de bescherming van hen die Hem werkelijk dienen. Hem op een rechtvaardige manier 
dienen dat is waar we het hier over hebben. 
 
Hoofdstuk 3 van Maleachi… 
De nadering van de dag des oordeel 



Maleachi 3 is profetisch voor onze tijd, oftewel Het Moeilijke Deel! 
In Maleachi staat een profetisch woord voor ons in deze dagen. Wij leven daar nu in of we het nu geloven of 
niet. Laat me met u delen wat de Heer me liet zien, wat op onze situatie in de wereld betrekking heeft. Je zult 
Gods voorspelling zien; dat Hij mensen heeft die aan Hem een rechtvaardig offer brengen, en je zult ook zien 
dat Hij spreekt over de bescherming van hen die Hem werkelijk dienen. Hem op een rechtvaardige manier 
dienen dat is waar we het hier over hebben. 
 
Hoofdstuk 3 van Maleachi… 
De nadering van de dag des oordeel 
 
1
 Zie, ik zend mijn bode, die den weg voor mij zal banen; plotseling zal de Heer dien gij zoekt naar zijn tempel 

komen; en de engel des verbonds, aan wien gij met welbehagen denkt, zie, hij komt, zegt de Heer der 
heirscharen. 
 
De bode, was Johannes de Doper. De Heer, was Jezus die in Zijn Lichamelijke Tempel kwam en het nieuwe en 
laatste verbond openbaarde 
 
2 Maar wie zal den dag zijner komst verdragen? wie bestaan bij zijn verschijning? Want hij is aan het vuur van 
den smelter gelijk en aan het loog der bleekers.3 Hij zal zich neerzetten, het zilver smeltend en reinigend: hij zal 
de zonen van Levi reinigen en zuiveren, als goud en zilver, zodat zij aan den Heer in gerechtigheid gaven (offers) 
brengen. 

De Heer zit nu als een reiniger. Wij zijn de zonen van Levi. De Levieten waren priesters, en zij als het lichaam 
van Christus zijn geroepen priesters. De Heer loutert ons zodat wij als priesters…. zodat zij aan den Heer in 
gerechtigheid gaven(offers) brengen. De Heer liet me zien dat mensen het vuur in hun eigen leven uit kunnen 
laten gaan. Laat dit niet bij u gebeuren als het gaat om … zodat zij aan den Heer in gerechtigheid gaven(offers) 
brengen. 

4.Zo zullen aan den Heer de gaven van Juda en Jeruzalem aangenaam zijn, als in den ouden tijd en in vroeger 
jaren. Dan zal ik tot u ten gerichte komen   

Wanneer de offers van ons (de priesters van de kerk) aan de Heer aangenaam voor Hem zullen worden., zal Hij  
de omstandigheden in de kerk veranderen en  zijn basis belofte tot stand brengen (zijn volk). Hij zal de kerk 
reinigen van de dingen genoemd in deze teksten. 

en als snel handelend getuige optreden tegen de tovenaars, de overspelers, de meineedigen, de onderdrukkers 
van daglooner, weduwe en wees, de verkrachters van het recht des vreemden, tegen hen die mij niet vrezen, 
zegt de Heer der heirscharen. Ik, de Heer, toch ben niet veranderd; gij, zonen van Jakob, zijt immers niet 
omgekomen?   

7
 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij van mijn inzettingen afgeweken en hebt ze niet 

inachtgenomen. Keert dan tot mij terug, opdat ik tot u terugkere, zegt de Heer der heirscharen.  

Dan zegt God, 
Keer dan tot Mij terug, opdat Ik tot u terugkere,zegt de Heer der heirscharen..  
 
Ik hoorde deze zelfde woorden in en profetisch woord in de kerk. Ja, vandaag de dag! Anderen hebben ze 
steeds weer gehoord. Het is interessant dat op dat moment niemand werkelijk begreep waarom of wat de 
Heer openbaarde. Dit klopt met de volgende zin, of niet? (Wij hadden geen enkel idee dat we God beroofden!) 
 
Gij vraagt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? 

8
 Kan een mens God bedriegen, dat gij mij bedriegt? Gij 

vraagt: Waarin bedriegen wij u? --Met het tiend en de gaven.
 9

 Door den vloek zijt gij getroffen, en toch bedriegt 
gij mij, gij, het gehele volk! 

Wij als kerk, hebben God beroofd van wat van Hem is. Nadat we begrepen waaraan Zijn schat afgegeven zou 
moeten worden, konden we  zien hoe het ons volk beïnvloed had. Sta me toe hoe de Heer me dit op een nacht 
duidelijk maakte.  
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van daglooner, weduwe en wees, de verkrachters van het recht des vreemden, tegen hen die mij niet vrezen, 
zegt de Heer der heirscharen. Ik, de Heer, toch ben niet veranderd; gij, zonen van Jakob, zijt immers niet 
omgekomen?   

7
 Van de dagen uwer vaderen af zijt gij van mijn inzettingen afgeweken en hebt ze niet 

inachtgenomen. Keert dan tot mij terug, opdat ik tot u terugkere, zegt de Heer der heirscharen.  

Dan zegt God, 
Keer dan tot Mij terug, opdat Ik tot u terugkere,zegt de Heer der heirscharen..  
 
Ik hoorde deze zelfde woorden in en profetisch woord in de kerk. Ja, vandaag de dag! Anderen hebben ze 
steeds weer gehoord. Het is interessant dat op dat moment niemand werkelijk begreep waarom of wat de 
Heer openbaarde. Dit klopt met de volgende zin, of niet? (Wij hadden geen enkel idee dat we God beroofden!) 
 
Gij vraagt: In welk opzicht moeten wij terugkeren? 

8
 Kan een mens God bedriegen, dat gij mij bedriegt? Gij 

vraagt: Waarin bedriegen wij u? --Met het tiend en de gaven.
 9

 Door den vloek zijt gij getroffen, en toch bedriegt 
gij mij, gij, het gehele volk! 

Wij als kerk, hebben God beroofd van wat van Hem is. Nadat we begrepen waaraan Zijn schat afgegeven zou 
moeten worden, konden we  zien hoe het ons volk beïnvloed had. Sta me toe hoe de Heer me dit op een nacht 
duidelijk maakte.  

Door middel van een visioen nam de Heer me mee naar binnen in een kerk. De voorganger zweette en predikte 
erg hard. Het werd geopenbaard dat hij oververmoeid was en er over dacht te stoppen. Er waren mannen 
onder de toehoorders die met hun benen gekruist zaten en hun rechterarm om hun vrouw hadden gelegd, 
ontspannen alsof er niets meer aan de hand was. Op de achterste banken vond ontucht plaats. De mannen 
maakten zich daar niet ongerust over. Toen kon ik naar buiten kijken door een groot raam met glas. Buiten zag 
ik een grote vogel die op een arend leek, USA. Mannen waren druk bezig om te proberen de vogel in de lucht 
te houden, maar ze hadden geen enkel succes daarmee wat ze ook deden. Ik zag dat de vogel uiteindelijk 
neerstortte dwars door het grote raam van de kerk, voor de ogen van alle mensen. 



Heb je het door? De kerk moet ermee stoppen God te beroven, en dan zal God dit volk veranderen. Het kan 
zijn dat u iemand bent die zegt, ‘Maar ik heb altijd mijn tienden betaald.” Dat heb je niet wanneer de 
verantwoordelijken voor jouw tienden het niet gaven in de handen van die mensen die God aangewezen heeft. 
Wanneer jouw tienden besteed weden aan gebouwen, verarming of airconditioning, enz., als dat gebeurde 
heeft God het niet als tienden ontvangen. Hij kan geen en heeft nog nooit een onrechtvaardig offer 
geaccepteerd! Daarom zei Hij, toen hij me onderwees over tienden, “De enige manier om aan Mij te geven is 
geven aan hen!” Hij sprak over mensen die Hij gespecificeerd had in de Schrift! 
We gaan door met Maleachi, de goede reden (houding) voor tienden geven is dat Hij iets materieels (vlees) 
heeft om mee te werken. Houden we van Hem? 
 
10

 Brengt het gehele tiend in het magazijn, opdat in mijn huis voorraad (engelse vertaling: vlees) zij…. (Noot: De 
voorraadcshuur was een plaats in de tempel, niet de tempel zelf. De hoer gebruikt abusievelijk dit deel van de 
Schrift  om mensen over te halen aan haar te geven in plaats van aan de doelen van de Heer.)  
 
We zijn als kerk op dit punt in de Schrift aangeland. God zegt. “Stel Me op de proef, doe het goed, en zie dan of 
ik u niet boven mate zal zegenen.” Heeft u zich ooit afegvraagd waarom de welvaart van de goddelozen nooit 
in de handen van de rechtvaardigen is terecht gekomen? Het antwoord is, de kerk moet zelf rechtvaardige 
dingen doen (praktiseren) om rechtvaardig te zijn. Theaoretisch gezien is er geen rechtvaardige kerk waaraan 
God zijn welvaart kan geven… toch! God kijkt uit naar gehoorzame mensen!  
 
Dan kunt gij hiermee mij op de proef stellen, zegt de Heer der heirscharen, of ik niet voor u de vensters des 
hemels openen en over u zegen uitstorten zal, totdat er geen bergplaats meer is. 11. Ik zal u ten gevalle de 
verslinders verjagen; opdat zij u de vruchten van den akker niet bederven, en de wijnstok op het veld u zijn 
vrucht niet onthoude, zegt de Heer der heirscharen. 12 Zo zullen alle volken u gelukkig prijzen; want gij zult een 
rijk begunstigd land zijn, zegt de Heer der heirscharen 
 
Dat klinkt goed! 
13 Uw woorden zijn mij ergerlijk geworden, zegt de Heer. Gij vraagt: Wat hebben wij dan tegen u gezegd? 14 
Gij zeidet: Het is onnut God te dienen. Wat baat het onzen plicht jegens hem waargenomen en in rouwgewaad 
voor den Heer der heirscharen verkeerd te hebben? 
 
Ik heb Christenen horen zeggen, “ Ik heb het geven van tienden geprobeerd maar het werkt niet.” Velen zijn 
gestopt; anderen doen het nog steeds omdat ze geloven dat het goed is. Het klinkt als dat wat ik bij 
bovenstaande tekst onderstreept heb, of niet? 15 Nu moeten wij de overmoedigen gelukkig prijzen. Den 
kwaaddoeners gaat het zelfs voorspoedig. Ja, zij hebben God op de proef gesteld en zijn er goed afgekomen. 
Deze zelfde Christenen die zeiden dat het geen zin heeft om de Heer te dienen kijken naar mensen in de wereld 
en zeggen, “Zij zijn gelukkiger dan dat ik ben en ik probeer de Heer te dienen.” Maar dan staat er dat het de 
kwaaddoeners zelfs voorspoedig gaat. Echter, de genade van de Heer is zichtbaar in ...” zij hebben God op de 
proef gesteld en zijn er goed afgekomen.” Wie stelt God op de proef? Het zijn zij die zeggen dat het geven van 
tienden geen zin heeft. Is dat niet geweldig dat zelfs zij die de Heer op de proef stellen er goed vanaf zullen 
komen? 
 

 Maar let op… 

16. Zo spraken zij die den Heer vrezen tot elkander; en toen de Heer er naar luisterde en het hoorde werd een 
gedenkboek voor hem geschreven ten bate van hen die hem vrezen en (die) zijn naam in waarde houden. 

 Zij die de Heer vrezen gingen door en de Heer zag dit en kwam in actie om iets wat in het verleden gebeurd 
was naar voren te brengen, een gedenkboek voor hen die Hem vreesden en Zijn Naam gedachten. Met andere 
woorden Hij ging her-onderwijzen (openbaren) iets uit het verleden dat vergeten was. De Heer zei in het 
begin tegen deze organisatie dat onze commissie was, om de fundamentele principes die in de Bijbel gevonden 
worden en die door de tijd heen verloren zijn gegaan, opnieuw vast te stellen. (Interessant!) God brengt 
eenvoudig Zijn woord aan ons tot stand in de laatste dagen 



17
 Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer der heirscharen, op den dag dien ik doe aanbreken, en ik zal hen 

sparen, zoals iemand een zoon die hem dient spaart.  

In verband met de nogal afwijkende uitdrukking welke onderstreept is, heb ik de engelse vertaling erbij gezet. 
Hier wordt van “I  make up my Jewels “ gesproken. Wat letterlijk vertaald is “Ik bereid mijn Juwelen”. 

(17. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, 
as a man spareth his own son that serveth him).  

Wanneer is de dag die de Heer doet aanbreken (Zijn sieraden bereid)? In Openbaringen 21:9-27 spreekt God 
over de bruid van het Lam, de vrouw van het Lam, welke is de Smetteloze Kerk. Hier verwijst God naar de Bruid 
als een stad en verwijst naar die stad als een “haar”. In November 1999, Liet God me in een visioen zien dat 
God nu zijn Juwelen bereid. (de dag doet aanbreken)! 

 Openbaringen 21:10 
10

 Toen bracht hij mij in den geest op een groten en hogen berg, en liet mij zien, hoe de heilige stad Jeruzalem 
van God uit den hemel neerdaalde, 11  getooid met de heerlijkheid Gods. Haar glans geleek op dien van het 
allerkostelijkste gesteente, van kristalhelderen jaspis. 
 
De kostbare stenen staan in een lijst in vers 19 en 20 van dit zelfde hoofdstuk. De dag dat de Heer Zijn Juwelen 
bereid is de dag waarop God de Smetteloze Bruid tot stand brengt, de grote stad, het heilige Jeruzalem. Dat is 
NU! 

Terugkerend naar teksten in Maleachi… 

17 Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer der heirscharen, op den dag dien ik doe aanbreken, en ik zal 
hen sparen, zoals iemand een zoon die hem dient spaart.  

Ik heb vers 17 nog eens herhaalt omdat het spreekt over wie de Heer spaart, welke zijn, “Die Hem dienen”.  
Met andere woorden Hij spaart hen niet die Hem niet werkelijk dienen! Denk eraan dat dit alles gaat over een 
rechtvaardig offer! Wanneer u Hem besteelt is het heel duidelijk dat u Hem niet dient. 

18 Dan zult gij tot inkeer komen en het verschil zien tussen den rechtschapene en den goddeloze, tussen hem 
die God dient en hem die hem niet dient. 
 
Vers 18 openbaart het verschil tussen rechtvaardig en goddeloos. We hebben het hier niet over redding (ten 
eeuwige leven). Een persoon die een goddeloze handeling doet wordt goddeloos genoemd of hij nu wel of niet 
gered is. Een gered persoon kan een goddeloze handeling doen. Door de hele Bijbel heen verwerpt God iedere 
onrechtvaardig offer van welke soort dan ook. Het is een moeilijk om toe te geven dat wij verkeerd omgaan 
met Gods geld. Het is moeilijk onze wegen te veranderen. Loutering houdt in een verdeling, apart zetten, en 
druk. Er is druk voor nodig om de dingen te scheiden die eigenlijk een deel van ons zijn, onze tradities, 
gewoontes, en valse overtuigingen! Maar prijs God. Hij is in staat de Smetteloze Bruid tot stand te brengen! 
 
Maleachi 3:3 

 

 Hij zal zich neerzetten, het zilver smeltend en reinigend: hij zal de zonen van Levi reinigen en zuiveren, als goud 
en zilver, zodat zij aan den Heer in gerechtigheid gaven brengen.

 

Waarom  het reinigen en zuiveren? 

…zodat zij (de priesters) aan den Heer in gerechtigheid gaven brengen. 

Het is niet dat de opdracht die Hij aan de kerk gegeven heeft, wat ze met Zijn geld moeten doen, moeilijk is. 
Wanneer we een kerk binnen zouden gaan die het geld van de Heer goed behandeld, zou het helemaal niet 
moeilijk voor ons zijn. Maar het toegeven dat het probleem er is en het veranderen, dat is moeilijk.  Onze oude 
manieren kwijt raken, dat is wat moeilijk is! Daarom wordt het woord “reinigen” gebruikt! God help ONS!



            
            
           

  

     

13 Ik zag een man van zilver, Onbevlekt van Aard 

Ongeveer 30% van de scènes in dit artikel zijn ook te zien in de film maar de boodschap is belangrijk(!) 

Ik zag een man van zilver, Onbevlekt van Aard. 
(Vervulling van Romeinen 8:4 & Ezechiël 33:12-16) 

 
 

14 augustus 2000, een scene in de nacht (gecondenseerd) 

Ik zat aan een banket tafel voor een tonaal waar een kansel op stond. Een man had 
achter de kansel gestaan en gesuggereerd dat mensen God niet beroven wanneer zij 
geen tienden geven, met opgaaf van verschillende redenen, en dat het er alleen op 
neerkomt om de juiste hartsgesteldheid tegenover God te hebben, etc. Toen kwam hij 
terug naar de tafel waar ik aan zat… Mijn aandacht werd weer getrokken door twee 
grote mannen, een wit en een zwart, die naast elkaar naar de kansel liepen. Beide mannen werd gevraagd, 
“Wat doen we nu?” Beiden zeiden dat ze het niet wisten en de zwarte man (staat voor gebrek aan kennis) zei 
dat hij het niet wist, drie of vier keer. Uiteindelijk gingen beiden bij de kansel vandaan. Toen kwam er een 
andere grote man, gekleed in zilver en onbevlekt van aard en zijn huid was van zilver met een hoofddeksel van 
(op stof lijkend) zilveren kronen, het toneel op en liep naar de kansel. Ik keek intens naar hem toen hij begon 
te spreken. Hij zei, “Ik weet wat we moeten doen; we geven een show. Heb je niet gehoord van het 
samenvoegen van genezing en de wet? Sommige mensen in kostuum kwamen het toneel op en ik wist dat ze 
een show gingen opvoeren, uitbeeldend dat genezing en wet samengaan. Terwijl ik uit de scène kwam gaf de 
Heilige Geest me het Schriftgedeelte (Matheus 9:5) waar Jezus zegt, 

5
 Want wat is lichter te zeggen: De zonden 

zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en wandel?´Wakker geworden, herinnerde ik me dat zondigen hetzelfde is 
als de wet breken. Ik dacht er ook aan dat onder het Nieuwe Verbond Hij zijn wetten en regels op onze harten 
zou schrijven. 

Ik wist door deze scène en vroegere ervaringen dat de Heilige Geest het Proces Schema en fysieke 
gebeurtenissen zou gaan gebruiken, om een beeld te maken voor ons aangaande tienden geven, de wet, en 
gelouterd worden als zilver. Ik had er geen idee van hoe en wat er zou gaan gebeuren. Ik had er ook geen idee 
van dat ik op een gegeven moment totaal van de kaart zou zijn door wat de Heer me liet zien. Ik ben er zeker 
van dat u dat ook zult zijn. 

Zilver heeft te maken met de louteren van de heiligen. U krijgt een deel van een beeld te zien over de loutering 
van een heilige 
. 
Zacharia 13:9 
9
 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het 

beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is 
Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. 

Het beeld, dat door de Heilige Geest werd gegeven, laat een heilige zien die door het vuur van de Heer gaat. 
Het onthult het breken van de hoogmoedige geest door een rampspoed situatie. In de schrift is dit de manier 
waarop God omgaat met het hart en de ziel van hoogmoedige mensen en/of volken. Het beeld geeft ook een 
andere kijk op de wet, anders dan wat mij geleerd was door mensen van de bevlekte kerk. Omdat ik ervaren 



heb wat ik met u ga delen, bestede ik wat tijd aan het zoeken in de wet en de profeten naar patronen. Dit heeft 
te maken met het leren van de manieren van de Heer. Dit is wat de koningen deden die als koning succesvol 
waren. Zij leerden de manieren van de Heer door de wet te overdenken. 

Deuteronomium 17:18-19 

 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet 
afschrijven in een boek, uit [hetgeen] voor het aangezicht der Levietische priesteren is; 

 En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den HEERE, zijn God, lere 
vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen; 
 
Merk op dat een van de vruchten van het handelen naar wat God de koningen zei dat ze moesten doen was, 
…dat hij mag leren om de Heer, zijn God, te vrezen…. De persoon gelouterd als zilver en waar in dit artikel 
naar verwezen wordt, had geen vrees voor de Heer, maar dat veranderde. 
Het volgende is een verslag van gebeurtenissen en “Dingen van de Geest” uit mijn persoonlijke en ons 
gemeenschappelijk Proces Schema. God heeft de beschermingen, die verkregen worden door het geven van 
tienden, onthuld en dit zal nog een inzicht toevoegen aan het steeds groter wordend beeld. 
 
Om te beginnen in het Proces Schema, en om wat achtergrond te geven, liet de Heer ons zien 
 dat er een houten, boogbrug over een vuur was. De brug was breed genoeg en sterk genoeg voor de groep om 
er allemaal tegelijk overheen te gaan. Het hout stond voor roeping (bediening), de boog betekende verbond. 
Dit beeld zegt eenvoudig dat je niet door het vuur zult gaan wanneer je in het verbond blijft als een 
gemeenschappelijk lichaam. Hij wilde dat de hele groep over de brug ging zonder in het vuur te komen. Nu 
weet ik dat dit tot stand gebracht werd door gehoorzaamheid (deelnemen aan wat God wil) en de afwezigheid 
van de drie vlekken op het Lichaam van Christus waarover Hij ons onderwezen had. Maar intussen, liet de 
Heilige Geest ons een brug zien voor “een persoon” welke ondiep water kruiste en het andere eind kwam uit in 
het midden van een vuur; zonder uitweg! Dit gebeurde omdat een persoon in de groep haar rug naar God 
keerde, naar wat Hij haar geleerd had en gezegd had te doen. 
Deze persoon stopte met tienden geven en het navolgen van de “dingen van de Geest”.  God had persoon B 
persoonlijk geleerd om tienden te geven, wat je kunt nalezen in de artikelen: God demonstreert op eenvoudige 
wijze Spreuken 26:1,2, Zijn bescherming voor problemen (vloek) en Extra, Extra, vrouw ziet geestelijke reden in 
een ongeluk op de snelweg. God ging weer met haar bezig in de herfst van 1999 en de eerste maanden van 
2000 omdat ze was gestopt met het geven van tienden. Ze toonde berouw en betaalde haar achterstallige 
schuld. 
 
15 februari 2000, Tijdens de handeling om haar achterstallige schuld te betalen, God kwam in actie, tijdens de 
volgende gebedssamenkomst, door mensen veel te laten bidden voor haar achterzijde. Uiteindelijk , werd er 
een metalen koepel gezien die over haar heen kwam met de afkondiging dat de bescherming geplaatst was. De 
Heer had mij gezegd, “Let op,” tijdens het begin van het gebed voor persoon B. Ik had me juist wat 
teruggetrokken en keek naar alles wat er gebeurde en begon me te realiseren wat de Heer wilde en aan het 
doen was. Hij maakte duidelijk dat persoon B het beeld van bescherming inging, welke Hij me op 25 december 
1998 had laten zien. Ik heb dat beeld hier bijgevoegd ter herinnering. 
 
Ik werd een kamer binnengebracht wat een plaats van rust was. Het was groot, zoals een auditorium met 
houten vloeren en muren. Op de noordoostelijke muur (de ruimte was niet vierkant met de wereld) waren veel 
seuren. Geen mensendeuren, maar rechthoekige deuren en vierkante deuren van allerlei maten die over de 
hele muur  
tot over het 45 – 60 cm niveau. De deuren waren allemaal gesloten. De enige manier om ze te openen was van 
binnenuit, fysiek! In de scene, werd mij getoond dat arbeiders in de kerk niet weten dat deze kamer bestaat! 
Het meest verbazingwekkende ding was dat het niets kostte om daar te verblijven. 
 
Zodra het gebed voor persoon B voorbij was, begon ik uit te leggen dat God dit allemaal gedaan had om 
volkomen duidelijk aan iedereen te maken dat zij de plaats van bescherming binnengegaan was waar het 
niets kostte om te verblijven en de enige manier waarop de vijand binnenkon komen was wanneer zij de deur 
voor hem opendeed. Ik maakte aan persoon B duidelijk dat ze haar verstand moest gebruiken om in die 
kamer van bescherming te kunnen verblijven, dat de bescherming een wettelijke zaak was, en dat de vijand 
erop uit zou zijn om haar de deur voor hem te laten opendoen door God ongehoorzaam te worden op wat 



voor manier dan ook.  Ik legde haar ook uit dat God op haar moest wachten totdat zij haar achterstallige 
schuld had betaald voordat Hij dit kon doen. Toen begon persoon B op een actieve manier te doen wat God 
wilde dat ze deed. Ze werd door God gezegend direct na dit gebeuren maar al gauw kwam zij daar wat we 
noemen: in de woestijn. Daar waar God zich terugtrekt, om je te laten gaan (op je zelf) met wat Hij je geleerd 
heeft.  
Terwijl zij zich terugtrok van waar ze mee bezig moest gaan, stopte ze weer met het geven van tienden. Ze zei 
dat God haar zei, dat het goed was. Mijn vrouw en ik werden ongerust, omdat we wisten dat God niet blijft 
doorgaan iemand te onderwijzen tienden te geven, om dan te zeggen dat het voor hen oké is om geen tienden 
te geven. God zei me een keer dat ik moest wandelen in wat Hij me geleerd had. Ik weet dat Hij bedoelde dat 
Hij het er niet weer met me over wilde hebben. 
Dit brengt ons bij een gebedsbijeenkomst welke persoon B bezocht, hoofdzakelijk omdat mijn vrouw en ik haar 
altijd aanmoedigden dit te doen.  
 
Vanaf hier zal ik eenvoudig stukken van het Proces Schema plaatsen en het ondertussen uitleggen. 
 
1 augustus 2000, Terwijl we baden voor persoon B, zag een wachter van deze groep een zilveren pijl vliegen en 
boven persoon B haar hoofd in de muur terecht komen. 
  
 
De pijl symboliseert de Wet. De Joden denken niet op onze manier over de wet. Zij zien het als een pijl 
afschieten op een doel. Wanneer ze het doel missen, concentreren ze zich erop om de volgende keer in de roos 
te schieten. Voor hen is de wet een manier waarop ze de dingen doen. God zegt ons dat we de dingen moeten 
doen op Zijn manier. Zijn manieren zijn de goede manieren waarop iets gedaan moet worden. Wanneer 
Christenen zeggen dat ze niet onder de Wet zijn, zeggen ze dat ze niet onder de goede manier, waarop dingen 
gedaan moeten worden, zijn. Ze kunnen doen wat ze willen. De waarheid is dat wanneer we de wetten van 
God breken, zoals de wet van tienden geven, dat we onder de wet komen, aan de wet overgeleverd zijn, en 
open aas voor de vijand zijn. De Joden omarmen de wet en Paulus zegt dat wij als Christenen de wet zouden 
moeten bevestigen.  
 
Romeinen 3:31 
Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. 

 
De pijl was van zilver en dit is een aanwijzing dat God iets ging doen: persoon B louteren wat Zijn wet aanging. 
 
14 augustus 2000, Op deze manier liet God mij de “Man van Zilver” zien waar je al over gelezen hebt. Hij zei, 
“Ik weet wat we gaan doen, we geven een show. Heb je niet gehoord van het combineren van genezing en de 
wet? Sommige mensen in kostuums kwamen toen het podium op en ik wist dat zij een show gingen geven die 
demonstreerde dat genezing en de wet samengaan. 
 
Alles wat ik kon doen was wachten op het volgende “ding van de Geest” in het Proces Schema en opletten op 
wat er in het fysieke gebeurde. 
De volgende scene handelde met mij over de ernst van wat God ons leert. Ik vertel het zodat u het beeld ervan 
krijgt. 
 
1 september 2000 (verkort) 
 

Ik liep een groot stadium in waar ze een beurs hielden. Er waren mensen die op de stoelen zaten en mensen 
die rondliepen tussen stands op de vloer, iets verkopend of pratend. Een beurs is mijn beste omschrijving wat 
de omgeving betreft. Mensen verdrongen zich overal. Op de vloer was een verdeler van ongeveer 1.20 m lang, 
die over de vloer zweefde. Het was niet helemaal goed geplaatst in verhouding tot de kromming van het 
stadium, maar het was zeker wel precies in het drukte gedeelte waar de mensen waren. In elk geval, liep ik 
naar binnen en bedekte de verdeler met repen zilveren stof, van ongeveer 90-120 cm of langer. De stof was 
ongeveer 15 -60 cm breed, waardoor de stof aan beide zijden van de verdeler naar beneden hing, ongeveer 15 
-20 cm. Het was een zilveren stof waarin stukjes zilvermetaal zaten en het was een bescherming. De verdeler 
was scherper dan een scheermes. Wanneer iemand zijn arm erop legde, of slechts aanraakte, zou die direct 
afgehakt worden. Ik wist dat de verdeler een arm af kon hakken, en door hele torso’s kon snijden – direct. Zo 
scherp was de verdeler. Ik wist dat niemand gesneden kon worden door de metaalachtige stof wat hun 



beschermde. Nadat ik de stof over de verdeler had gelegd was ik boven de scene en keek erop neer. Het was 
duidelijk dat de mensen niet door hadden welk een gevaar hen bedreigde. (noot: Ik wilde in deze scene niet 
doen wat ik deed.) 

 Ik denk dat je wel kunt begrijpen welke ernstige situatie deze scene weergeeft. Omdat ik de sluier van de Bruid 
zag in een stadium, weet ik dat deze mensen in dat stadium Gods kerk zijn. Een van de dingen die dit beeld 
laten zien is hoe onverwachts verwonding en dood kunnen optreden. Een ander punt is dat Gods volk zich niet 
bewust is van her gevaar. Door deze scene wist ik ook dat ik het niet leuk zou vinden waarvoorGod me zou 
gaan gebruiken in deze “Man van Zilver” situatie.  

5 september 2000, In een gebedssamenkomst werd ik gedrongen om deze groep te zeggen dat ze naar een 
verhoogd gedeelte van de zaal moesten gaan met hun stoelen. Deze verhoging is ongeveer 25 cm hoog en 3 m. 
bij 3 m. Ik zei hen dat ze moesten gaan zitten waar ze dachten dat ze moesten gaan zitten aan de hand van hun 
positie in deze bediening. We gingen allemaal op het platform zitten. God zei me dat ik in de linker achter hoek, 
in plaats van vooraan, moest gaan zitten. Terwijl we daar zaten, zag een bemiddelaar regendruppels vallen 
maar het waren edelstenen – licht blauw, heldere stenen. Ze waren traan vormig met een zilveren rand. We 
wisten het niet maar God bereide ons voor op wat Hij ging doen met de zilveren man. Traan vormig staat voor 
onze gevoelens en Gods gevoelens aangaande wad gebeuren moest met betrekking tot de zilveren man. 
Terwijl ik daar zat in de achterste hoek onthulde God waarom ik daar zat. Hij zou de gave in mij gaan gebruiken 
om de  achterzijde van de groep op een bepaalde manier te beschermen.  

8 oktober 2000, Scene: Ik keek naar een enorm erf, gemaakt van geborsteld zilver. Alle daken, die tot de grond 
leken te reiken, waren holrond. De poort posten waren massief (iets wat ik nog nooit gezien heb) en gemaakt 
van geborsteld zilver. Deze plaats was ondoordringbaar en er waren veel mensen in. De holronde daken en 
alles wat holrond was staat voor verbond. God maakte eenvoudig een beeld voor ons. 
 
Ongeveer midden oktober ontdekte persoon B een kuiltje in haar borst en regelde uiteindelijk een afspraak bij 
de dokter voor de 30 e oktober.  
 
29 oktober 2000, Persoon B bezocht de kerk en ontving een hartig woord.  
“ Ik zou je zeggen dochter, ‘rebellie, rebellie, rebellie. Gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid.’ Jij 
hebt in je hart gezegd, ‘Ik zal het op mijn manier doen’. En ja, je dat heb je. Maar Ik zeg tegen jou, ‘Het is veel 
eenvoudiger, veel vlakker, de weg is veel vlakker wanneer je het op Mijn manier doet’. Mijn liefde voor jou is 
groot en ja, ik verlangde voor jou dat je Mij navolgde. Ik verlangde voor jou dat je Mij navolgde. Oh Ik trek aan 
je en Ik toon je mijn genegenheid en jij keert Mij de rug toe. Maar Ik zeg, ‘Keer je naar Mij. Keer je naar Mij, 
mijn dochter. ‘Want ja, Ik hou van je.’ 

30 oktober 2000, De dokter onderzocht haar en dacht niet dat er iets aan de hand was maar om er zeker van te 
zijn maakten ze een afspraak voor een mammogram op de 31 e oktober. 

31 oktober 2000, Persoon B onderging het mammogram en ze vonden een groot gezwel. Ze zeiden haar dat er 
onmiddellijk voor gezorgd moest worden. Persoon B bezocht de gebedssamenkomst en ontving een woord: De 
deuren welke zij geopend heeft door ongehoorzaamheid – wanneer zij gehoorzaam is zullen de effecten 
verdwijnen. 

1 november 2000, Scene: Ik wees roze vlekken aan, vanaf de navel tot de knieën. (voor en achter) op Persoon 
B, Ze lag haar rechterzijde op een operatietafel. (Ik had de Heer gevraagd om mij de waarheid over persoon B 
te laten zien. Ik was bezorgd, omdat ze zo lang geen tienden gegeven had.) Het enige wat ik wist was wat de 
paarse vlekken konden betekenen, was de mogelijkheid dat ze in het verbond (rood) geweest was met de Heer 
en dat het nu in vlekken veranderd was. 

2 november 2000, Persoon B had een biopsie door een huisarts omdat de chirurg geen plaats had in zijn 
agenda. De dokter die de biopsie uitvoerde was er zeker van dat het kanker was en later bleek dat het in fase 
drie was. Mijn vrouw en ik bespraken of we streng genoeg geweest waren, om persoon B proberen te vertellen 
dat ze op problemen afstevende. Ik had haar gezegd dat ik werkelijk bezorgd was over wat ik die nacht 



ontvangen had. Persoon B zou een muur optrekken, echt defensief worden, wanneer we veel zouden zeggen 
van haar handelen. Ik voelde me rot, omdat ik vond dat ik gefaald had in wat ik moest doen. 

8 november 2000, Ik ontving een word van God in een nachtscene wat antwoord gaf op wat ik niet begreep: 
Wanneer je een brief aan hen afgeeft onder mooi weer omstandigheden, worden ze boos. Wanner je dat 
afgeeft in slecht weer zullen ze blij zijn, hoewel de kosten hetzelfde zijn.” 

9 november 2000, Terwijl persoon B aan het naaien was zag ze een zilveren band aan haar beide polsen, 
ongeveer 4-6 cm breed. Op elk daarvan stond een zilveren blad. Hierdoor wist ik zeker dat het te maken had 
met de Man van Zilver en het programma dat Genezing en de Wet samengaan. 
Terwijl de tijd verstreek begon ik weer voor persoon B te bidden, omdat ik meer inzicht zocht over wat er 
werkelijk gebeurde. De volgende scene verraste me volkomen. 
 
18 november 2000, Scene: Ik keek naar persoon B haar blote rug in technicolor en ik zag een staaf over de rug 
gaan. Het sneed tenminste 4 cm diep of meer in het vlees. Het vlees bleef tenminste 4 cm open liggen. De 
wond werd rood rond de hele slag, die liep van de boven aan de rechterschouder naar beneden tot net boven 
de bil links. Dit was bevestiging van de schrift! 
 
Lukas 12:47,48 
47

 En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en [zich] niet bereid, noch naar zijn wil 
gedaan heeft, die zal met vele [slagen] geslagen worden. 
48

 Maar die [denzelven] niet geweten heeft, en gedaan heeft [dingen], die slagen waardig zijn, die zal met 
weinige [slagen] geslagen worden. En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geeist worden; en 
wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men overvloediger eisen 

 
Persoon B paste zeker in deze beschrijving. Waarom een slag? Ik weet het niet, maar ik hoop dat dat alles is om 
Persoon B gehoorzaamheid te leren. 
21 november 2000, In een scene keek ik naar persoon B’s levenspad. Haar pad was hoog en dan liep het weer 
naar beneden en was het lag. (in het Proces Schema, zien we dit als een hoge weg en een lage weg.) Mij werd 
getoond om de scène om te keren, en dit had tot doel om haar van de lage weg weer op de hoge weg te 
brengen. Dit werd twee keer gedaan omdat het twee keer getoond werd, dit betekend dat God snel of gauw in 
actie zal komen om tot stand te brengen wat Hij onthuld heeft. 
Ik wist door de scene dat God mij zou gebruiken om persoon B terug te brengen van de lage naar de hoge weg 
van het leven. Dit is, volgens mij, de manifestatie van wat God mij zei over het gebruiken van mijn gave om te 
kijken naar de rugzijde van mensen in deze groep (bediening) op 5 september 2000. 
 
21 november 2000, Persoon B bezocht een gebedssamenkomst en een bemiddelaar zag haar op haar rug de 
grond liggen op met het woord “Hoogmoedig” geschreven op haar voorkant. De Heer was boven haar, Hij 
wilde haar een witte wolk geven – heling en bevrijding waren in de witte wolk. Er werd gezegd dat persoon B 
zich bewust moest zijn dat ze niet over moest nemen wat de vijand voor haar had. 
Om wat uitleg hierover te geven; jaren geleden zei God tegen persoon B dat ze bevrijd moest worden van een 
hoogmoedige geest.  Tijdens diezelfde periode openbaarde God aan mij dat er tijd voor nodig was; het zou iets 
zijn wat met een knip van de vingers klaar was. We moeten begrijpen dat we hoogmoedig zijn wanneer we God 
niet vrezen of doen wat Hij zegt. De manier waarop God omging met hoogmoedige volken in de schrift was, 
door calamiteiten te brengen. Geesten wonen in ons vlees en soms is het gewoon ons vlees. Maar ik kan je 
zeggen dat de streep of slag op persoon B haar rug met kanker verraste “hoogmoed” en het vlees. Ik kon al 
zien dat persoon B een vrees voor God had welke ze niet eerder gehad had. Hoogmoed heeft een hoge kant 
(trots) en een lage kant (o,wee mij). 
Om je bij te praten over persoon B haar situatie rond het geven van tienden,  ze zei dat ze op de rails zat en zich 
voorgenomen had in te halen met haar krediet op haar arbeidsinkomsten. Dit baarde me zorgen omdat ik wist 
dat ze geen goede boekhouding erop nahoudt. Ik kon niet geloven dat ze werkelijk een accurate boekhouding 
had gezien de tijd  waarin ze geen tienden gegeven had en de manier waarop ze leefde. Ik wist ook, volgens de 
Bijbel, dat ze ook de rente verschuldigd was. Ik begon weer te bidden voor persoon B en haar situatie. De 
Heilige Geest gaf het volgende aan mij. 
 



14 december 2000, Scene: Ik sprak met twee predikers over tienden geven. Zij zaten. De ene, die een bruin 
tweed pak (met vlekken van blauw en rood) , stond op alsof hij wilde weggaan omdat hij het niet prettig vond 
wat ik zei. Hij zei, “ Ik geloof dat God alles kan.” Ik stopte een tijdje met praten maar zei toen uiteindelijk, “ Ik 
geloof dat ook, maar Hij is een Legale God.” Ik ging door met spreken over tienden geven omdat ik wist dat het 
goed was.  

Bruin betekent aards en in dit geval waarschijnlijk aards denken. Deze scene baarde me zorgen, wetende dat 
persoon B niet in het verbond met God was wat haar tienden aanging. Voornemens betekenen niets, ook al zijn 
ze goed. Rechtvaardigheid is een handeling, en iets is niet gedaan totdat het gedaan is. God raakte me weer 
aan: 

17 december 2000, Scene: Een politieman (zonder wapen) kwam naar me toe en zei; “Wat ga je met het 
lichaam doen; wat ga je met het lijk doen?”. 

Hier had ik genoeg aan. Ik wist dat het in de geestelijke werkelijkheid legaal was. En met alles wat God me 
geleerd had, ging ik naar persoon B. Ik deelde de scènes die God me in de nacht gegeven had, en gaf zoveel 
mogelijk uitleg. Ik begon er tegen haar te praten om God te vragen naar haar achterstallige schuld. Ze was 
onwillig totdat ik voorstelde dat we haar zouden helpen om het te betalen wanneer dat nodig was. (Ze werkte 
niet omdat ze een speciaal programma begonnen was en chemokuren kreeg. Ze had ervoor getekend een 
programma te volgen en daar kon ze niet onderuit). 

Persoon B belde me die avond op en zei dat de Heer haar een bedrag gegeven had. Ik dacht dat het geweldig 
was en vroeg me alleen af hoeveel we moesten bijleggen. Dit kont uit een tijd waarin de Heer me aansprak 
over dat ik teveel gaf aan iemand, waardoor ik me met Zijn vuur bemoeide. Dit is soms moeilijk te 
onderscheiden. Dit had ik met Persoon B gedeeld; ze begreep dit en wist dat we gewoon eraan moesten 
beginnen en zien wat er gebeurde. Tijd verstreek en de Heilige Geest sprak weer met me. 

23 december 2000, Scene: Ik was in de schuur (waar we destijds als groep samenkwamen) en keek naar de 
halve cirkel van stoelen, zoals ze daar stonden. Twee stoelen waren weg en een persoon zette een stoel op een 
van de lege plaatsen. Ze zeiden, “We hebben deze stoelen nodig om de cirkel te maken.” Deze scene baarde 
me zorgen omdat op een van de stoelen die weg waren, persoon B gezeten had tijdens de laatste samenkomst. 
Deze persoon zette die stoel terug. 

24 december 2000, Zonder dat ik het wist kreeg persoon B een droom over dat ze ging trouwen. 

26 december 2000, Scene: Ik keek naar een scene van mijzelf terwijl ik onder een vloer was. Ik was met twee 
blonde vrouwen, en kroop achter hen aan. Er waren zeer grote houten vloerbalken. Op sommige plaatsen was 
de vloer hoog genoeg om rechtop te staan, op andere plaatsen moest je kruipen. In elk geval, nadat er iets 
gebeurd was tussen ons, gingen de twee vrouwen in jeep weg. Ik wist dat ik snel achter ze aan moest (om een 
reden) en sneed een stuk af om in een rechte lijn te komen waar zij waren. De vloerbalken waren zo breed als 
de ruimte ertussen. Zo ontstond er tussen de balken een vierkant.  Ik keek omhoog en zag een vierkant van 
pure totale duisternis. Ik zou het willen beschirjven als een gat in de ruimte. In het gat in het centrum van dit 
vierkant van duisternis was een mond en het kwam recht op me af, bewegend tussen de balken waar ik onder 
zat. Op dit punt zag ik mezelf weer vanaf een afstand. Ik zag in mijn hand een tweesnijdend zwaard verschijnen 
en de duisternis trok zich terug; het wilde niet in de buurt van het tweesnijdend zwaard komen. Het zwaard 
verdween zoals het gekomen was, en op dat moment veranderde de duisternis van richting. Het ging zo snel bij 
mij vandaan als het naar me toegekomen was (om me te verslinden). Het zwaard was er wanneer ik het nodig 
had. Toen zag ik drie monden bewegen door de hele ruimte tussen de balken en ik riep naar de twee vrouwen 
in de jeep en zei dat ze beter op me konden wachten omdat ze me nodig hadden. Ik begon als een razende te 
kruipen, me afvragend of ik te laat kwawm. Ik werd wakker met een lied: Jezus Christus, de Bruidegom, Hij leeft 
voor eeuwig! 

Ter uitleg: Het lied over dat Jezus de Bruidegom en dat Hij voor eeuwig leeft was in mijn wezen aanwezig als 
een bel, het zei dit, “Jezus kan voor Zijn Bruid zorgen, haar beschermen, maar een hoer niet. De jeep staat voor 
een “overal gaan en doen wat ik wil” voertuig. De monden van duisternis staan voor directe dood en 
herinnerden aan de scene van de vlijmscherpe verdeler waar niemand iets van merkte, maar die 



levensbedreigend, in de scene van het stadium. Het tweesnijdend zwaard is het actieve Woord van God of 
belofte van God om ons te beschermen tegen de vijand, als wij Hem niet bestelen (Maleachi 3:9-11). In de 
scene, had ik die bescherming toen ik het nodig had en de twee blonde vrouwen hadden het niet. 
Met deze scene, besloten mijn vrouw en ik om de dingen niet langer op zijn beloop te laten. Ik dacht dat ik wist 
waar de twee blonde vrouwen voor stond en ik had gelijk. We gingen naar persoon B haar huis en ontdekten 
dat ze iets van het geld gebruikt hadden om benzine te kopen. Ik wist toen dat het blonde symbool stond voor 
persoon B en haar dochter. Het is dom om benzine te kopen wanneer je het gedeeltelijk in orde kunt maken 
met God en ermee kon beginnen de deur naar de vijand te sluiten. [Wanneer je voor het gerecht kwam over 
een onbetaalde rekening, zou jouw advocaat (in dit geval Jezus Christus) iets ter verdediging kunnen aanvoeren 
wanneer je al gedeeltelijk betaald had. De rechter zou op een legale manier tot een ander oordeel, in jou 
voordeel kunnen komen, maar niet wanneer je geen poging tot betalen had gedaan.] Ik legde uit dat we bezig 
waren met wetmatigheden in de geestelijke werkelijkheid. We moesten haar achterstallige schuld betalen 
zodat het voor God legaal was om de Satan te berispen en Zijn Woord te voldoen. Het is een verbondszaak, 
waar God zegt dat Hij je wil beschermen wanneer je Hem niet besteelt. Wanneer je jouw deel goed doet, zal Hij 
Zijn deel voldoen. God is geen mens, Hij kan niet liegen! Het is Zijn Woord waarin we moeten wandelen; het is 
WET! Het is simpel! 
Mijn vrouw, persoon B en ik hadden uiteindelijk genoeg geld om persoon B haar achterstallige schuld te 
betalen. We stopten het in de Schatkamer van de Heer. Ik vroeg me af hoe God een verandering kon of wilde 
bewerken vanaf het moment dat de achterstallige schuld betaald was. De onmiddellijke verandering die ik 
merkte was dat de scènes met doodsituaties stopten, het soort die ik gedeeltelijk aan jullie verteld heb met 
betrekking tot persoon B. 

2 januari 2001, Er werd een gebedssamenkomst gehouden en de wachter van deze bediening sag persoon B’s 
hoofd en het haar groeide snel, zoals een Chia huisdier zijn haar doet. Persoon B had haar haar verloren door 
de chemokuren en ze moest nog meer behandelen ondergaan. Zop dat moment vroeg ik me af wat dat 
betekende, wetend dat haar in de schrift iets symboliseert. 

6 januari 2001, Persoon B’s kleindochter zag dat persoon B’s haar weer groeide op haar hoofd en dat het pas 
zou moeten gebeuren ongeveer vier weken nadat iemand de laatste chemo behandeling gehad had.  (Persoon 
B was nog bezig en moest er nog enkele ondergaan). 

Dus welk deel van de wetten, statuten of patronen van Gods Woord vervulde persoon B? 

Ezechiël 33: 12 
12

 Gij dan, o mensenkind! zeg tot de kinderen uws volks: De gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet 
redden ten dage zijner overtreding; en aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelve niet 
vallen, ten dage als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert; en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door 
dezelve [zijn] [gerechtigheid], ten dage als hij zondigt. (Persoon B begon God weer te bestelen.) 
13

 Als Ik tot den rechtvaardige zeg, dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht 
doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden,(Persoon B’s voorgaande rechtvaardige daden 
deden er niet toe) maar in zijn onrecht,(wetteloosheid) dat hij doet, daarin zal hij sterven.(Persoon B kreeg fase 
drie kanker) 
14

 Als Ik ook tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven! en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en 
gerechtigheid doet; (Persoon B) 
15

 Geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde,  (Persoon B netaalde haar achterstallige 
schuld) wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk leven, hij zal niet 
sterven. 

Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en gerechtigheid 
gedaan, hij zal zekerlijk leven. 

Green, Jay P, The Interlinear Bible, Hebrew-Greek-English, Hendrickson publishers, Peabody, Massachusetts, 
1986, Copyright 1985, Met toestemming van Jay Green. 



Persoon B wandelde dit pad af wat in de wet gevonden wordt. De Heilige Geest leidde ons door de “Dingen van 
de Geest” in paden der gerechtigheid om de rechtvaardigheid van de wet te vervullen! We moeten de 
rechtvaardigheid van de wet vervullen:  

Romeinen 8:4 
Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest 
 
In het bovenstaande zien we dat wanneer we doen waartoe de Geest van God ons leidt, dat we de 
rechtvaardigheid van de wet vervullen in die specifieke handeling! De Geest van God leidt ons op wegen van 
rechtvaardigheid en die wegen, of patronen, zullen de rechtvaardige patronen en paden vervullen die in de wet 
van God gevonden worden. 
Je moet weten dat wij, als groep, nooit in de Naam van de Heer tegen de kanker in persoon B, gesproken 
hebben Eigenlijk kwamen we nooit tegen haar op. Het keerpunt, volgends het Proces Schema, was toen 
Persoon B de rechtvaardigheid van de wet voldeed. Dit is een wet in Gods Koninkrijk, dat onzichtbare koninkrijk 
waarvan God zegt dat we dat eerst moeten zoeken.  

9 januari 2001,  We hadden een gebedssamenkomst en een naam van iemand met kanker werd naar voren 
gebracht. We begonnen te bidden en spraken tegen de kanker, op de manier waarop we dat jaren gedaan 
hadden. Ik vroeg me af, gezien wat we aan het leren waren, of we dit zouden moeten doen. Het leek mij dat we 
moesten getuigen tegen die persoon en hopelijk zouden ze overtuigd worden. En hun achterstallige schuld, 
ontstaan door het beroven van God, betalen, daarmee de schrift vervullend zoals persoon B. Op dat moment 
zei ik niets maar de Heilige Geest deed dat om ongeveer 1 uur ’s nachts:  

 
 
10 Januari 2001, scene, Ik werd om ongeveer 1 uur wakker en maakte 
aantekeningen: Ik keek neer op de groep die hier samenkomt, ze 
stonden in de vorm van een omgekeerde L , met de “arm” naar 
bovenrechts. Ik zag een advertentie of zoiets, welke erg snel 
doorgegeven werd naar de onderkant van de L vorm. Ik zag dat het de 
groep verliet, om maar te zeggen uit de rechterarm, zoals ik er van 
boven af naar keek. Mij werd gezegd, Ze hebben het achterstevoren!” 
Toen zag ik de L vorm van positie veranderen zodat de bovenste arm 
naar links wees. (links = fysiek en rechts = geestelijk. Ik dacht dat de L 

vorm naar links betekende dat we de wet fysiek moesten doen) 

Ik wist dat de scene te maken had met het gebed voor de persoon met kanker, de vorige avond. Ik wist dat het 
ging over wat de “Zilveren Man” gezegd had, “Hebben jullie niet gehoord over het combineren van genezing en 
de wet?”  Hieruit concludeerde ik dat ik het bij het rechte eind had en dat we de persoon met kanker moesten 
vertellen dat hij moest stoppen met het beroven van God en dat God dan de verslinder zou berispen, zoals Hij 
in Zijn Woord zegt. Ik ging terug in bed maar de Heilige Geest was nog niet klaar: 

Scene: Ik keek naar een man die ik ken, hij zat voorovergebogen leunend op zijn ellebogen in een stoel. Hij 
wachte dat ik zou spreken en ik aarzelde een tijdje maar uiteindelijk sprak ik. Ik zei, Op de juiste manier 
tienden geven of er voor zorgen dat jouw tienden op de juiste plaats terecht komen zal je beschermen tegen 
kanker.” Dit verontrustte de man en hij begon te spreken maar ik ging gewoon door met het uitleggen en de 
scene stopte. (Dit gaat niet op voor kerken die Gods tienden gebruiken voor de doelen van een hoer.) 

God zegt ons om Zijn koninkrijk te zoeken; wandelen in Zijn inzettingen en wetten omdat zij leven tot gevolg 
hebben. Ik de COMPLETE JEWISH BIBLE, pg. 686 door David Sterns, inzettingen des levens is vertaald met 
“Wetten die leven geven.” 

Ezechiël 33:15 
15

 Geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, (Persoon B betaalde haar achterstallige schuld)  
wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk leven, hij zal niet sterven 



16
 Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en gerechtigheid 

gedaan, hij zal zekerlijk leven. 

Green, Jay P., The Interlinear Bible, Hebrew-Greek-English, Hendrickson publishers, Peabody, Massachusetts, 
1986, Copyright 1985, Met toe stemming van Jay Green 

 God zegt dat we onze gedachten moeten vernieuwen nadat we behouden zijn. Waarom?  

Romeinen 8:7 
7
 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; 

want het kan ook niet 

Wanneer we goed kijken naar deze ene tekst, kunnen we zien dat God ons wil leren te wandelen in de 
rechtvaardigheid van God. Het zijn deze inzettingen en wetten waarvan God zegt dat Hij ze in onze harten wil 
schrijven onder het nieuwe verbond. 

Hebreeën 8:8-10 
8
 Want [hen] berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis 

Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 
9
 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als Ik hen bij de hand nam, om hen uit 

Egypteland te leiden; want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de 
Heere. 
10

 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten 
in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; ( Dit gebeurde bij persoon B en zij ervoer  de 
Zilveren Man) en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Persoon B leert gehoorzaamheid door beproeving; de loutering van de heiligen, zoals zilver gelouterd wordt, 
om Gods wet in haar hart en ziel te schrijven. Ze is in het vuur geweest. 
 
“ Ik zou je zeggen dochter, ‘rebellie, rebellie, rebellie. Gehoorzaamheid, gehoorzaamheid, gehoorzaamheid.’ Jij 
hebt in je hart gezegd, ‘Ik zal het op mijn manier doen’. En ja, je dat heb je. Maar Ik zeg tegen jou, ‘Het is veel 
eenvoudiger, veel vlakker, de weg is veel vlakker wanneer je het op Mijn manier doet’. Mijn liefde voor jou is 
groot en ja, ik verlangde voor jou dat je Mij navolgde. Ik verlangde voor jou dat je Mij navolgde. Oh Ik trek aan 
je en Ik toon je mijn genegenheid en jij keert Mij de rug toe. Maar Ik zeg, ‘Keer je naar Mij. Keer je naar Mij, 
mijn dochter. ‘Want ja, Ik hou van je.’ 

Is de onbevlekte “Man van Zilver” met een hoofdbedekking van zilveren kronen, in jouw leven betrokken, en 
probeert Hij jou het pad van Gods rechtvaardige wet te leren? 
 

Zacharia 13:9 
9
 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het 

beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is 
Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God. 
 

    
14.Jezus pakte de Duivel aan met, “Er staat geschreven”  

Gerelateerd aan deze Vlek 
Wet van de Vergelding 
Smerig Geld 

Jezus pakte de Duivel aan met, “Er staat geschreven”  
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Plus eenvoudig advies en hulp voor het beginnen met het bezorgen van Gods schatkist.  

    Wat staat er geschreven over jouw tienden en offers? Bij Take His Heart Ministries zorgen de mensen, die 
verantwoordelijk zijn voor het afgeven van Gods tienden er nadrukkelijk voor dat de giften goed bezorgd 
worden. Alle tienden moeten in de schatkist van de Heer. We willen er niet verantwoordelijk voor zijn dat de 
deur opengezet wordt voor de Satan, in het leven van de gever. Dat zou namelijk gebeuren wanneer  de 
Bediening hun tienden niet voor het juiste doel heeft gebruikt, of niet op de juiste manier heeft bezorgd. 

Waarom zijn ze daar zo nauwkeurig in? God heeft een demonstratie gegeven van wat Hij ons geleerd heeft 
over tienden geven. De getuigenissen zijn werkelijk overweldigend vanaf het moment dat God ons begon te 
leren over Zijn tienden. Wij willen graag dat God een haag plaatst om jou heen zodat je effectiever kunt zijn 
tegen de vernietigende kracht van de duivel in deze wereld. We willen graag dat je begint waar je bent! Wij 
realiseerden ons dat Jezus effectiever was tegen de Satan omdat Hij de Satan niet voor Zijn eigen rekening 
hoefde aan te pakken. Zodoende was Hij in staat het werk van de duivel in het leven van andere mensen te 
vernietigen. Hij toonde ons “De weg” terwijl Hij op aarde was. Hij is “De weg, de Waarheid, het Leven!” God 
wil in staat zijn om namens u tegen de duivel te zeggen, “Er staat geschreven dat ----- zijn achterstallige schuld 
heeft betaald en dat ze Mij daarna niet meer bestolen hebben. Satan, ga weg!” Je moet ervoor zorgen dat Gods 
tienden goed bezorgd worden! Bezorg Gods tienden desnoods zelf, zodat je kunt beginnen, maar weet dat God 
uiteindelijk wil dat het als gemeenschappelijke groep (lichaam) gedaan wordt. Een persoon kan niet alle 
specifieke mensen onderscheiden die God wil aanraken. Soms, bezorgen verschillende mensen in 
verschillende situaties. Het is tijd om met je moeder te twisten, de hoer, door niet deel te nemen aan haar 
berovingen! God zegt: 

. Hosea 2:2-9 Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat 
ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. 

 
 Eenvoudige adviezen en hulp.  
 
Bezorgen van Gods tienden en offers op de goede manier, is een van de grootste en meest spannende dingen 
die men als arbeider van God kan ervaren! Wanneer jij, of de kerk die je bezoekt, beginnen om Gods tienden 
goed te bezorgen, geef ik je dit advies. Leer om te geven zonder beperkingen (controleren waar ze, het aan 
uitgeven etc.). 
  Wees niet te haastig met het verdelen nadat je Gods tienden verzameld hebt, tenzij je het bedrag en aan wie 
je het moet geven al weet. Wanneer je al weet welke persoon het moet ontvangen, en sommigen van u zullen 
het al weten, ga je gang. Spaar ook geen groot bedrag op, God beschouwd tienden niet als gegeven tenzij ze 
zijn bezorgd! Altijd goed opletten op de Heilige Geest die je aanwijzigen geeft over hoeveel en aan wie je de 
tienden moet bezorgen. 
Soms is timing erg belangrijk. Verwaarloos de vijf gaven (apostel, profeet, evangelist, herder en leraar) niet en 
zij die verdrukt worden in jouw lichaam van gelovigen. Begin eraan met een houding die bereid is om te leren. 
Je zult fouten maken. Dat deden wij ook en ik denk dat we het nog steeds wel zullen doen, maar we hebben 
van die fouten geleerd. De Heer wil ons onderwijzen. .  

 
    Vertrouw op de Heer en verwacht niet elke keer een geweldige ervaring. Laat Hem het doen, door het in Zijn 
Naam te bezorgen. Ik heb een afbeelding toegevoegd van een cheque die de Kerk van West Dalton voor deze 
rekening gebruikt. Dit kan een hulp zijn om te beginnen. Let op dat de cheque de aandacht vestigt op Jezus 
Christus, en niet op een kerk of bediening. 



Soms doen we de cheque in een enveloppe en schrijven aan de voorkant alleen: “De Heer zegt dat dit aan 
jouw gegeven moet worden.” Het is gewoon ook een manier om de aandacht op de Heer te vestigen en niet 
op ons. 
Ik wil je aanmoedigen en jouw kerkgenootschap om een stap te zetten! Heb de Heer lief en probeer toch op 
zijn minst om zijn fonds te bezorgen in Zijn Naam! Hier is een lijst van waar het wel en waar niet gegeven mag 
worden: 
  



   Om maar direct ter zake te komen, 100% van Gods tienden en offers moet bezorgd worden aan iemand 
persoonlijk of aan een organisatie die het aan iemand persoonlijk overhandigd. God gaf in de Bijbel een 
letterlijke opsomming van welke mensen gerechtigd zijn het te ontvangen: de verdrukten, weduwen, Levieten 
(ware apostelen, profeten, evangelisten en leraren) de vreemdeling (zij die Jezus Christus niet kennen), de 
vaderlozen en de zangers (niet koorleden). God zei me dat de enige manier om aan Hem te geven (tienden en 
offergaven) is om aan hen te geven (hen die Hij aanwees). Tienden en offergaven kunnen niet gebruikt 
worden om gebouwen te bouwen, of te onderhouden. Het kan niet gebruikt voor nutsbedrijven, etc. Het kan 
niet gebruikt worden om materiaal te drukken of voor portokosten, etc. Het is onze verantwoordelijkheid  
om het evangelie te verspreiden, niet Gods! Denk eraan, de Nieuw Testamentische Christenen kochten hun 
stoelen in de Synagoge, om de huishoudelijke kosten te betalen, onderhoud etc. Bij deze organisatie (ministry) 
hebben we een offerblok speciaal voor de huishoudelijke kosten, etc. 

   Zakenlui, de Heer heeft  me door Zijn Geest laten zien dat je geen aandacht moet geven aan afschrijving 
wanneer je je groei berekend! De film legt dit goed uit.  

Wanneer we kunnen helpen, laat het ons weten. We genieten ervan om getuigenissen te horen van wat er 
gebeurd wanneer de tienden van de Heer op de juiste manier bezorgd worden. 

     

15. “Zult u nog vertrouwen in Mij hebben?” 

 

“Zult u nog vertrouwen in Mij hebben?” 
 
Op 25 februari 2009 zei de Heer. “Beschermingen, zij zijn onder Mijn controle.” Dit artikel is om je te 
informeren over sommige dingen die de Heer geopenbaard heeft nadat de films over de “Presentatie van Gods 
verbond” werden gemaakt. In het bijzonder de delen over bescherming en tienden geven. 
Tienden. – Giften 
We moeten begrijpen dat het hoofdmotief voor het geven van tienden moet zijn omdat we van Hem houden, 
volgens zijn eerste gebod (zoals uitgelegd in de films). En dat we aan Zijn doelen willen geven, volgens Zijn 
aanwijzingen, welke altijd in Zijn plan passen. Dit zorgt er voor dat Hij betrokken is op de manier die Hij wil en 
het heeft op een gegeven moment altijd vrucht tot gevolg.  

Een tweede motief is voor de bescherming, dit bracht de Heer Zelf bij mij onder de aandacht, zoals in het 
gedeelte in de film over bescherming te zien is. Het is geen voorspoed, wordt rijk, of raak je schulden kwijt 
schema, wat sommigen kunnen gaan denken. God werkt op deze manier, maar wanneer dat ons motief wordt 
is het geen goed motief. De Heer sluit deuren voor de vijand met betrekking tot financiën, maar soms is onze 
gehoorzaamheid erbij betrokken. 

Een ander incident,  wat gebeurde nadat de films gemaakt waren, vond plaats tijdens een 
bedieningssamenkomst. De Heer bracht het naar voren bij ons dat we geen tienden geven over giften, tenzij 
we dat willen, wat betekend dat,dat bedrag dan een offergave wordt. 

Een opgeheven Heg  
Enige tijd geleden zei de Heer tegen een person hier bij Take His Heart dat Hij de heg zou opheffen. “Zult u nog 
vertrouwen in Mij hebben?” Toen ze mij dit bekend maakte dacht ik: “Wow dit gaat erg interessant worden.” Ik 
zal de details niet vertellen, maar ik kan je dit zeggen dat het over een lange periode ging. Het ging 
voornamelijk haar gezin aan. 
 
Toen er dingen begonnen te gebeuren vroeg de Heer “Zult u nog vertrouwen in Mij hebben?” Hij ging door met 
te vragen, “Zult u nog vertrouwen in Mij hebben?” tijdens de hele beproeving. We gingen een groter doel voor 
de opgeheven heg, zien. Was het de moeite waard? Ja, en ik kon zien dat het een manier was om 
veranderingen in mensen tot stand te brengen door de vijand en verborgen slechtheden ten toon te stellen. 
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Deze veranderingen gingen verder dan de gezinsgrenzen, en beïnvloeden andere mensen. God was aan het 
werk, Hij bracht, door omstandigheden, goed uit duisternis. 
 
Hieruit zien we dat God niet veranderd is, dat Hij nog steeds Hagen opheft voor een groter doel, precies zoals 
Hij deed bij Job! Aanbidding aan God, Hij is de rechtvaardig rechter. Een opgeheven Heg is een goed voorbeeld 
van “Beschermingen, zij zijn onder Mijn controle.” De vraag is: “Zullen wij nog vertrouwen in Hem hebben?” 
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16.God geeft een inzicht: Tienden - Giften  

God geeft een inzicht: Tienden – Giften 

 

 Jaren geleden bezocht de groep hier een 
samenkomst in een andere stad. Tijdens die 
samenkomst werden offers opgehaald voor de 
behoeftigen. We hadden het chequeboek van 
de Heer zijn Schatkist niet bij ons, maar 
iemand van onze groep reisde heen en terug 
om het de volgende morgen mee te brengen. 
We schreven een cheque uit waarvan we 
zeker wisten dat een gedeelte daarvan uit 
tienden bestond en uit giften. (We bewaren 
offergaven ook in de Schatkist van de Heer 
omdat ze ook het doel van de Heer dienen en 
op dezelfde manier bezorgd moeten worden 
als tienden. Een persoon in de groep had een 
offergave gegeven om tot het bedrag te 
komen waarvan we wisten dat we dat 
moesten geven uit de Schatkist van de Heer. 
Er stond niet genoeg geld van tienden op de 
rekening.) We overhandigden de cheque aan de leider van de samenkomst en zeiden hem dat het bij de 
offergaven voor de behoeftigen moest, welke de vorige avond opgehaald waren. 

We ontdekten al gauwd at ze het bij hun eigen geld gedaan hadden en gezegd hadden  dat ze nu computer 
konden kopen die  ze nodig hadden. We begrepen direct dat we er verkeerd aan gedaan hadden het geld aan 
iemaand toe te vertrouwen, die niet werkelijk begreep hoe ermee om te gaan. In het kort, Het geld van de 
Heer (tienden en offergaven) waren niet terecht gekomen in de handen van een persoon (in dit geval de 
behoeftige) zoals de Heer het ons geleerd had en geinstrueerd had te doen in dergeljke situaties. 

(vertaling tekst bij de illustratie van boven naar beneden: 
Tithe belongs to the Lord here = Tienden behoren hier aan de Heer. 
Dilivered into the hands of a person = In de handen van een persoon gegeven. 
Paycheque = cheque 
 
Funds are yours and you decide to give an offering to the Lord = Geld wat van jou is en je besluit een offer aan 
de Heer te geven. 
Paycheque = cheque 
The funds remain yours until they are in the hands of a person receiving them = Het geld blijven van jouw 
totdat ze in de handen zijn van de persoon die ze ontvangt. 
At that point they become the Lord’s = Op dat moment worden ze eigendom van de Heer. 
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You have given to Him by giving to His prescribed purposes = Je hebt aan de Heer gegeven door te geven aan 
de door Hem voorgeschreven doeleinden. 
Matheus 25:40  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een 
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.) 
 
Later gaf de Heer me ’s nachts een scene, waarin onze hoofdoudste (degene die de cheque overhandigd had) 
en ik vastgebonden zaten aan een  paal.  We moesten daar wachten totdat de politie ons kwam halen zodat we 
voor het gerecht konden worden gebracht. Ik wist door de droom dat we het geld moesten vervangen omdat 
we er verantwoordelijk voor waren. De hoofdoudste had dezelfde boodschap gekregen. We wisten niet hoe we 
dit voorelkaar moesten krijgen omdat we zoveel geld niet hadden.  
 
Wij, als groep, vroegen aan de Heer om ons te helpen het te vervangen. De Heer bracht me in herinnering dat 
een deel van het bedrag uit offergaven bestaan had. Op dat moment begreep ik niet waarom maar de Heer 
wilde er een onderscheid in maken. Onze hoofdoudste kwam op een dag thuis van zijn werk en stopte bij een 
kruidenierszaak om wat te kopen. Bij deze zaak gaven ze zo nu en dan geld weg. Je hoefde daar niets voor te 
doen, of ergens aan deel te nemen. Ze gaven het willekeurig wanneer het kasregister dit aangaf. Wanneer je op 
dat moment door de kassa ging gaf het kasregister aan dat je het geld kreeg. Dit ding gaf het teken toen onze 
hoofdoudste door de kassa ging, om af te rekenen. Hij keeg het exacte bedrag van het bedrag van de cheque 
voor de behoeftigen, wat bestaan had uit tienden.  
 
Ik wist, door wat ik over ofergaven geleerd had, dat de Heer onze gebeden verhoorde. De Heer maakte 
duidelijk dat we de tienden moesten vervangen, omdat het van Hem gestolen was, maar niet de offergaven. De 
Heer maakte het ook duidelijk, door heel dit gebeuren heen, dat wij verantwoordelijk voor Hem zijn om zijn 
tienden op de goede manier te bezorgen. 
 
Je ziet ,zoals op het plaatje duidelijk wordt, de tienden zijn van de Heer 
zelfs wanneer ze nog in onze handen zijn. Het is zijn eigendom en daarom stelen we het van Hem wanneer we 
het onjuist gebruiken. We hebben niets aan de Heer gegeven wanneer we op de juiste wijze tienden apart 
leggen, we hebben alleen niet gestolen wat al van Hem is. Een offergave bovenop de tienden is van ons en is 
niet van Hem totdat het in de handen van een persoon ontvangen is. Het is zoals de Heer zei: 
 
Matheus 25:40  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een 
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.) 
 
(vertaling van de tekst bij de afbeelding: zie hierboven) 
 
 
Colclusie: Het beeld wat God gaf was, dat de 
offergave niet van Hem gestolen waren zoals 
de tienden wel toen die mensen het niet 
stopten in het fonds voor de behoeftigen 
maar in hun eigen geldpot voor 
kantoorbenodigheden. Daarom moesten we 
het bedrag aan tienden vervangen in de 
Schatkist van de Heer, maar het bedrag aan 
offergaven niet. 
 
Noot: Je kunt aan alles een offer geven, aan 
elke organisatie, project of aan een kerk als je 
dat wilt, maar om een offer aan de Heer te 
geven moet het aan dezelfde doelen gegeven 
worden als waaraan de tienden gegeven 
behoren te worden. 
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Tienden e-mail vragen en antwoorden 

1.Achterstallige schuld 2. Een echtgenoot gelooft 3. Bezorg het persoonlijk 4. Belastingen sociale 
zekerheid 5. Tienden hier bij THH – (bevrijding) 6 Beginnen met tienden apart leggen 7. 

Noot van vertaalster: De situaties in Amerika zijn in veel gevallen anders dan hier. In die situaties waarin 
u niet zeker van uw zaak bent kunt u kiezen voor de veilige kant en tienden apart zetten over het bedrag 
waar uw onzekerheid over bestaat).

 

Vraag 

1. Achterstallige Schuld  
 
Ik heb een betaling gedaan voor mijn achterstallige schuld op 01 april 2009. Moet ik over deze maand 
nu ook nog tienden rekenen bovenop mijn achterstallige schuld?. 
 
  

  Antwoord 
Je hebt je achterstallige schuld betaald op de 1 ste van April, als ik het goed begrijp. Weet je de datum waarop je 

wist hoeveel je achterstallige schuld was? Ik weet niet hoe je uitbetaald krijgt, maar in principe moet je tienden 
apart zetten vanaf de dag waarop de hoeveelheid schuld aan je bekend werd gemaakt. De Achterstallige Schuld 
betaling zorgt voor alle tienden verschuldigd vanaf dat je 12 jaar werd.  

 
De zegen van de Heer - Roy 

 
Antwoord 
2. Een echtgenoot gelooft  
Beste XXXX, 
Ik ben er niet zeker van of ik je vraag goed begrijp, maar laat me je dit zeggen. Wanneer je het geestelijk hoofd 
bent van het huis omdat jouw echtegenoot zijn plaats niet inneemt, blijf dan die positie innemen. Ga het niet 
uit de weg. Jij en jouw echtgenoot zijn een en jij bent zijn hulp. Wanneer je een leegte kunt opvullen in een 
gebied waarin hij inzicht mist, vul het dan, altijd de Heer om leiding vragend in alle dingen. Je doet er goed aan 
ervoor te zorgen dat jouw tienden goed terecht komen, zelfs als hij tienden niet apart legt – bid voor het inzicht 
van jouw echtgenoot, dat de Heer met hem aan de gang gaat op Zijn manier. 
 
De zegen van de Heer - Roy 

 

Antwoord 
3. Bezorg het persoonlijk 

Groeten, 

Ja het is goed om de tienden van de Heer aan mensen (weduwem en wezen, de behoeftigen!) persoonlijk te 
overhandigen. Breng de Heer in de situatie door zoiets te zeggen als: “De Heer zei dat dit aan jou gegeven 
moest worden.” De Bruid doet dit als de vrouw van de Heer – zij vestigt de aandacht op Hem en op Hem alleen. 
Meestal is het het beste geld te geven tenzizj de Heer het anders zegt. De gelden van de Heer worden zonder 
voorwaarden gegeven (een fysieke manifestatie van Zijn liefde aan hen) zonder controle over waar ze het aan 
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uitgeven. Daarom moet je Hem in de situatie brengen. 
 

 
Antwoord 
4. Belastingen sociale zekerheid enz. 
Hallo XXXX, 
Belastingteruggave. Dit is voor ieder op zich te bekijken omdat je hier in Nederland kunt kiezen hoe belasting 
wordt betaald. Is het bijvoorbeeld al ingehouden op je salaris en heb je daarover daardoor geen tienden apart 
gezet daarover dan moet dat gebeuren zodra je het geld terugkrijgt. Zo is iedere situatie apart te beredeneren.  
Als voorbeeld, je betaalt geen belasting over toeslagen, maar je betaalt wel over studiebeurzen die je krijgt als 
beloning voor je studie. Je deed iets om het te verdienen. 

De meeste mensen betalen over het bruto inkomen wanneer het gaat om Sociale Uitkeringen, maar in 
werkelijkheid is een deel van het geld ooit door jou in de pot gestopt. Ik weet geen manier om dit uit te 
rekenen daarom is het beste om over het bruto te betalen zoals de meeste mensen doen. 

Wanneer je jou achterstallige schuldbedrag doorkrijgt noteer dan de datum. Die achterstallige schuld betaald 
alles met terugwerkende kracht tot de dag dat je 12 jaar werd. Vanaf die dag kun je de tienden berekenen 
zodat je een heleboel verwarring voorkomt. De reden waarom we tienden apart zetten (en bezorgen) is om het 
eerste gebod – dat we de Heer liefhebben. De meeste mensen geven iets (afgerond tot een even bedrag van 5 
of 10 euro) bovenop het bedrag om alles wat ze gemist hebben te dekken. Alles erbovenop wordt door de Heer 
gezien als gift aan de Heer – een goede zaak. 

Wat uw pensioen aangaat, een deel van het geld hebt uzelf ingelegd dus geeft dat het zelfde beeld als de 
Sociale Zekerheid. De meeste mensen die ik ken betalen over het geheel. Hierin kun je de Heer zoeken. 

Het is een goede zaak om het goed te krijgen en meer te betalen wanneer je dat kunt. Afgelopen nacht had ik 
een scene van een man die iets gebouwd had, iets sterks. Het leek een geestelijk ding te zijn en er zat een klein 
stukje licht blauw in. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het was even groot als de man en stond voor hem. 
Het was sterk en hij was sterk in bescherming. Niets kon het aanvallen met een blijvend effect. Het was 
allemaal omdat hij zijn achterstallige schuld betaald had en doorgegaanwas met tienden apart leggen en 
bezorgen. Een vrij eenvoudige boodschap. Waarschijnlijk om me aan te moedigen omdat ik de laatste tijd nogal 
veel vragen over tienden heb beantwoordt. 

Ik hoop dat dit geholpen heeft , ondanks dat het slechts kleine stukjes antwoorden waren - Roy 

 
 

 
Vraag 
5. Tienden hier bij THH – (bevrijding) 
Beste Roy, 

Ik wilde deze tijd even nemen om je te bedanken voor de bediening waarin de Heer je geroepen heeft. 
Mijn gezin (echtegenoot en ik) hebben nogal een strijd met tienden en op een gegeven moment door 
de tijd heen interpreteerden we het op onze manier. Maar God pakte me aan en toen kwam ik uit de 
situatie waarin ik beland was; vreselijke hoofdpijnen en pijnen in mij lichaam. Toen herlas ik het 
gedeelte over tienden in jou boekje en ik streed met mijn slimme gedachten. Maar na belijden, en 
het verbreken van vloeken die we ervoeren als lood, kon ik niet geloven dat ik dergelijke leugens 
geloofd had. Mijn hoofd was zo helder alsof ik van een andere planeet kwam en ik wakker werd in de 
realiteit. Ik voelde me licht en nieuw. 
 
In elk geval, hebben we tienden opgespaard op de bank. We denken dat we het daar weg moeten halen, uit 
onze handen, omdat we het in moeilijke tijden gebruiken en later terugbetalen. Om aan de veilige kant te 



komen dachten we dat we het aan uw bediening konden geven omdat die heeft bijgedragen aan onze 
geestelijke groei. We willen luisteren naar het onderwijs, om tienden niet aan hoerige praktijken te geven. Is 
dat goed? Wanneer de Heer hiermee akkoord gaat stuur ons dan a.u.b. de gegevens. 

Antwoord 

Wat een zegen om jou getuigenis te horen. Het is OK om jou tienden hierheen te sturen, in feite heeft de Heer 
een paar mensen gezegd dit te doen. (Je hebt waarschijnlijk wel gezien dat we niet vragen om geld op de site, 
maar we staan open voor dat de Heer zo een gedachte in iemands hart legt.) 

Sommige mensen sturen een cheque of een betalingsopdracht. Wanner je een van deze manier keist, maak het 
dan over naar “De Schatkist van de Heer” en stuur het naar:  

Take His Heart 
PO Box 532 
Wellington, KS 67152 
 
De Schatksit van de Heer is in feite een gescheiden bankrekening apart van onze andere bankrekeningen. Op 
deze manier is er weinig kans op vergissingen. - Roy 

 

 
Antwoord 
6. Beginnen met tienden apart leggen. 
(De Heer sprak met mij en een andere persoon over het hun  (en een groep) om te beginnen goed om te gaan 
met de tienden van de Heer.)  
Ten eerste – Met de Heer Die me een stap liet zien om te ondernemen over dit alles, is het duidelijk dat het 
nodig is om alles te doorlopen voordat je ermee naar buiten gaat ( en gaat “evangeliseren”). Het is de Heer Zijn 
venster in de tijd. 
 
Ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. Het is simpel, zoals je zult ondervinden wanneer je het in 
praktijk brengt. Om ermee te beginnen lijkt het niet zo. Omdat de Heer me een groep mensen liet zien, zal ik 
proberen het beeld te geven voor individuen, als ook voor groepen die de Schatkist van de Heer op de juiste 
wijze willen gebruiken.    
 
Je hebt een doos nodig, maakt niet uit, maar een schoenendoos kan goed. Ik ken een man die enveloppen 
gebruikt, maar met een groep denk ik dat je toch beter een doos kunt nemen.  Schrijf erop, “De Schatkist van 
de Heer”, of schrijf het op een stuk papier en leg dat in de doos. Dit stelt het doel vast voor de mensen en in de 
geestelijke werkelijkheid – in het Koninkrijk van God. Het is van groot belang om de Schatkist goed te 
behandelen. Dit is uw verantwoordelijkheid totdat anderen het begrijpen. Ik kan je hiermee helpen totdat je 
bepaalde situaties begrijpt die gebeuren kunnen. U en de mensen die de tienden in de doos apart leggen zijn 
verantwoordelijk voor iets dat gebeurd in het Koninkrijk van God, in de geestelijke werkelijkheid. De informatie 
op deze site en in het pakket (Dit kan op aanvraag in het Engels toegestuurd worden.), geven uitleg waar het 
geld in de Schatkist naar toe dient te gaan. 

Het is nodig dat je een bedrag doorkrijgt van de Heer over je achterstallige schuld, ook de anderen vanaf twaalf 
jaar en ouder. Achterstallige schuld gaat in de Schatkist van de Heer, samen met elke gift die iemand misschien 
aan de Heer wil geven. Jouw achterstallige schuld bedrag zal voor je gezin gelden en zal waarschijnlijk aan jou 
of je vrouw doorgegeven worden, of beide. 

Het kan zijn dat je een tweede doos nodig hebt voor andere fondsen, zorg dat de fondsen niet door elkaar 
komen. 



We moeten tienden geven over arbeidsinkomen; we betalen geen tienden over giften. We moeten onze 
kinderen leren om tienden apart te leggen en waarom. (Het maakt niet uit of het alleen maar stuivers zijn.) We 
moeten tienden apart leggen, allereerst omdat we de Heer liefhebben en ten tweede zodat de Heer een wettig 
recht heeft om de deur voor de vijand te sluiten en een heg om ons heen te zetten voor ons eigen bestwil. 

Nadat een kind twaalf jaar is geworden zijn ze er verantwoordelijk voor om hun eigen tienden apart te leggen, 
over hun arbeids- inkomen. Niet dat wij hun niet kunnen helpen in sommige situaties. We kunnen tienden 
betalen voor iemand anders. Ik zou tienden voor u kunnen betalen, maar weet dat deze dingen opgeschreven 
dienen te worden, aan de Heer bekend worden gemaakt op een of andere manier, op zijn minst door het uit te 
spreken. Opschrijven zorgt hiervoor en zet het vast zodat het stand kan houden in de rechtszaal van de Hemel. 
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