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IN HEM 

Samenkomsten Gemeenschappelijk 
Lichaam 

Stilte 

 
 

Grondbeginsel 
 

22-2-2009 
De Heer zei, “Een passie voor Mij is niet genoeg.” Wat betekend dat? 
“Aanhankelijkheid tot Mijn regels, Mijn manier om de dingen te doen.” Link 
 
De Heer zei, “Hoe meer gehoorzaam je bent hoeveel te minder de vijand toegang 
heeft tot je geest!” 
 
De Heer zei, “Er is ‘verbond’ en er is ‘totaal verbond’ link 
 
De Heer zei, “Hij die MIJ op de eerste plaats zet zal de goede antwoorden hebben” 
 
17-12-1989 
“Is jouw geest gericht op waartoe ik je geroepen heb? Zet je het op de eerste plaats? 
Of geef je jouw ding prioriteit?” 
 
 
22-03-2007 
Minnesota “…Hecht niet het grootste belang aan jouw plannen. Hecht het grootste 
belang aan Mijn plannen…” 

http://www.takehisheart.com/pdf/6-16-09redwords.pdf


 
God zei, “In gehoorzaamheid aan Hem is rust, en we kunnen Zijn wil niet volbrengen 
door onze werken.” 
 
God zei, “Je weet niet werkelijk wat een Schriftgedeelte zegt, tenzij je weet wat het 
niet zegt!” 
De Heer zei, “Niemand kan vertalen zonder zijn eigen leerstelling erin te brengen!” 
 

Over deze site 
 

FUNDAMENTEEL 

De Heer zei, " Mijn mensen weten niet de vragen die ze zouden moeten stellen." 

De Heer zei, “Wat is er belangrijker dan wat Ik doe?” 

God zei, " De Here, uw God is niet een God van onderling overleg, maar een God van 
verbonden." (De mens heeft geen inbreng in wat er in Gods convenanten staat.) 

God zei, " De Here, uw God is niet een kritische God maar een God van absolute 
waarheid." (Een woord klinkt misschien kritisch, maar het is gewoon de waarheid die 
wordt onthuld.) 

God zei, " Ik ben op zoek naar gehoorzaamheid, geen prestatie." 

God zei," Zorg ervoor dat je geen aanspraak maakt op dat wat Hem toebehoort " 

God zei, " Bid voor de waarheid." 

God zei, " Huisdieren halen iemand van de smalle weg!" 
 

Pets Narrow Path (huisdieren, Smalle weg) 

God zei, " Ik zal je tonen alles wat Ik je heb geleerd."  
(Hij is trouw aan dit Woord aan ons hier bij Take His Heart.) 

God zei, " Het is trots van hen te denken dat ze iets kunnen weten, terwijl ze het niet 
van mij krijgen!"Link 

God zei, " Ik heb altijd een levende profeet op het toneel gehad bij elke belangrijke 
gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid." 

God zei, " Alle Mijn wetten zijn nog steeds van kracht."  

http://www.takehisheart.com/powerofthewilldeathofapet.htm
http://www.takehisheart.com/bootcampforthebrideindex.htm
http://www.takehisheart.com/pridespiritofpride.htm


(Zie Demonstratie van Gods verbond film.’Demonstration of God's Covenant’.) 

God zei " Alles is zoals Ik zeg dat het is. U kunt doorgaan met te geloven wat u wilt 
geloven, maar het is zoals Ik zeggen dat het is!" 

God zei, " Niet alle gedachten in je hoofd zijn van jou."  
(Zie ‘Satan and Evil Spirits’  Satanen kwade geesten informatie.) 

God zei, " Als een rechter zittend op een bankje niet al het bewijs heeft en een 
oordeel velt heeft hij "beoordeeld." ...  
 

But Lord, I Don't Believe in Prophets! (Maar Heer ik geloof niet in profeten) 

God zei, " Je kunt onmogelijk de leer van Jezus Christus begrijpen, tenzij je begrijpt 
wat er in de Hof van Eden gebeurd is!" 

God zei, " U wordt beoordeeld als een individu - als gezin - als natie!" 

God zei, "Je kunt het niet tot stand brengen met de wijsheid van de mensen."  
link to this word (link naar dit woord) 

De Heer zei, " Hij die zijn eigen beloningen zoekt zal niet slagen. Het voorop zetten 
van uw wensen boven MIJ, is als lopen op glas. Het zal barsten en in een miljoen 
stukjes breken; niet meer in elkaar te zetten. Mijn verlangens moeten de eerste zijn 
en ze moeten de jouwe worden... God zei, " Zoon, we hebben balans nodig, maar 
balans is niet altijd gelijk verdeelt.” God zei, " Geniet van Verfijning " 
Relish Refinement - Protection (Geniet van Verfijning – Bescherming) 

God zei, " Anticiperen " "perfectie" 
Relish Refinement - Protection (Geniet van Verfijning – Bescherming) 

Top 
 

INSTRUCTIES 

God zei, " Beoordeel een woord niet door het vat waar het uit komt." 

God zei, " Je kunt meer mensen bereiken door middel van technologie dan op enige 
andere manier." 

De Heer zei, "Denk eraan, het is voor Mij, niet voor jou!” 

De Heer zei, " U moet Mij meer liefhebben dan mensen." 

http://www.takehisheart.com/prophetofgodofficeofaprophet.htm
http://www.takehisheart.com/foundationalword.htm
http://www.takehisheart.com/relishrefinementprotection.htm
http://www.takehisheart.com/relishrefinementprotection.htm
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


God zei, " Je zult klein zijn wanneer je de wereld begint te dienen." 

God zei, " Het heeft een doel dat je klein bent." 

God zei, " Adverteren." 

De Heer zei tegen het gemeenschappelijk lichaam, "Luister naar MIJN stem. Ik zal je 
zeggen wie, wat en wanneer.” 

De Heer zei, "Het is niet MIJN timing. Let op MIJN woorden. Het moet MIJN timing 
zijn en niet de zijne (van de vijand) of die van de mens. De vijand speelt spelletjes, hij 
probeert om je het in zijn timing te laten doen. Maar het kan alleen voltooid worden 
op MIJN tijd. Kijk goed waar je je voet neer zet. De rotsen zitten los en (het is) een 
onzeker houvast. Wees erg voorzichtig. De grond is erg wankel. Let op MIJN 
woorden. Plaats je voet stevig op vaste grond voordat je stapt." 

Top 

KERK 

De Heer zei, "Wat je doet is goed maar het is niet van Mij!” 

God zei, " Ze zijn zover onder het aanwijsbord dat ze het aanwijsbord niet kunnen te 
zien." 
(zie ‘tithing and protection’ tienden en bescherming informatie.) 

De Heer zei, " Mijn kerk is disfunctioneel!" 

De Heer zei, " Sommige dingen doen er niet toe!" link 

God zei, " De hoer heeft geen tijd om dingen op te schrijven."  

In de movie. Film 

God zei, " Zeg dat ze hun ogen richten op het bruidschap." 
(Sprekend van Gods volk.) 

De Heer zei, " Je kunt niet hand in hand met Mij als Mijn bruid lopen en 'eigen ik' 
hebben." Link 

God zei, "Ik zeg tot u, kies het leven, niet de dood, en zij die hun leven overgeven aan 
Mij zullen in die kerk zijn..." Link 

God zei, " Je weet hoe het huwelijk plaatsvindt." 
(Antwoord: Wanneer de kerk in een verbond met de Heer komt.) 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/raptureofthechurchdoctrines.htm
http://www.takehisheart.com/Tithe/Ti4.swf
http://www.takehisheart.com/secretplaceofthemosthigh.htm
http://www.takehisheart.com/prophecy.htm


De Heer zei, "Niemand kan haar (de hoer) zien als Ik haar niet ten toon stel.” 

The Lord's Picture of the Harlot (het beeld dat de Heer geeft van de Hoer) 

God zei, " Je kunt niet met Mij getrouwd zijn en niet gericht zijn op wat Ik doe!" 

De Heer zei, " Er is geen bediening op aarde die niet een hoererende daad jegens mij 
begaat " 

 
The Lord's Picture of the Harlot (het beeld dat de Heer geeft van de Hoer) 

God zei, " Ik schilderde een beeld van de hoererende kerk door de hele Bijbel." 

 
The Lord's Picture of the Harlot (het beeld dat de Heer geeft van de Hoer) 

God zei, "GA nooit een kerk binnen en veronderstel dat de pastor gered is.” 

Evidence (Bewijs) 

-------- 
God onthulde dat ik de kerk moest verlaten waarin ik opgegroeid was. Mijn hart was 
gebroken en opstandig. De Heer zei," Je zult nooit de man worden die Ik wil dat je 
bent als je blijft. 

Death of a Pet, "The Power of the Will"  (Dood van een huisdier, “De Macht van de 
Wil”) 
-------- 

De Heer zei, " Deze geest is alomtegenwoordig in Mijn kerk."  

 
Satan - Evil Spirits (Satan – kwade geesten) 

“Van de duizend heuvels.” “Ja, Ik zou u zeggen Ik Ben stuur Mijn woord, Mijn stem. IK 
Ben roep MIJN volk uit de kerk. En ja, de waarheid, de waarheid, waarin Ik voorzien 
heb, zal uitgaan naar Mijn schapen op de duizend heuvels. Ja, Ik heb je gezegd 
massa’s zullen horen en Ik zeg je weer massa’s zullen horen – Mijn woord en Mijn 
stem.” “Ik moet zeggen ik ben zeer tevreden over je.” 

Top 

KOMST 

20-8-08 

http://www.takehisheart.com/harlotharlotrybride.htm
http://www.takehisheart.com/harlotharlotrybride.htm
http://www.takehisheart.com/harlotharlotrybride.htm
http://www.takehisheart.com/notimesalvation.htm
http://www.takehisheart.com/powerofthewilldeathofapet.htm
http://www.takehisheart.com/satanintroduction.htm
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


Grapeland TX, ” Mijn Koninkrijk komt, zoals in het gebed des HEEREN. Er zal een 
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn; MIJN tijdsbestek. JEZUS is de HEER van het 
komende KONINKRIJK. Hoe zit het met de Bruid? Gehoorzaamheid. MIJN KONINKRIJK 
wordt gecentreerd op de Heuvel: Leeft in MIJN wil. Hoe leven we in Uw wil? 
Gehoorzaamheid.” 

14-1-09 
Grapeland TX, Waar zijn we tegen beschermd? “Fysieke dingen van deze wereld.” 
“Wees Bereid.” Voor wat Heer? “Voor wat er gaat gebeuren. (Voelde rampspoed.) 
Ernstige tijden komen. Volg mijn plannen, niet de jouwe.” 

Top 

REDDING 

De Heer zei, " U moet de auteur van uw belijdenis zijn." 

God zei, " U moet terug gaan en hen vertellen dat dit is wat er gebeurd zou zijn als u 
en uw vrouw, eerder waren gedood. .."  
(Zie film of lees Redding   “Salvation” informatie.) 

God zei, " GA nooit een kerk binnen en veronderstel dat de pastor gered is. " 

 
Evidence Bewijs 

De Heer zei, "Dit is een deur voor één persoons deur." 

God zei, " Vertel hen dat het is net als toen Ik mijn volk verlostte van de 
Egyptenaren." 

Top 
 

De Heuvel die God de plaats noemt 

11-6-08 
Wat zegt u voor de Heuvel?  Zag “plannen.” Wat is daarmee? “tevoorschijn komen 
"Nog iets? "Onderdelen" 

20-8-08 
Grapeland TX, ” Mijn Koninkrijk komt, zoals in het gebed des HEEREN. Er zal een 
Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zijn; MIJN tijdsbestek. JEZUS is de HEER van het 
komende KONINKRIJK. ” Hoe zit het met de Bruid? Gehoorzaamheid. MIJN 
KONINKRIJK wordt gecentreerd op de Heuvel: Leeft in MIJN wil. Hoe leven we in Uw 
wil? Gehoorzaamheid.”.” 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/notimesalvation.htm
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


1-10-08 
"Rechters". Gevraagd hoe Hij dat bedoelde en zag, "rechtvaardige mannen", "geen 
valse profeten" 

2-10-08  
Grapeland TX, De HEER zei, “Je hart is de zetel van je ziel. Waar je hart is dat is waar 
je schatten liggen. (ex - vergeving) Oordeel is niet uit het hart; oordeel is de 
waarheid. Er is geen ‘eigen ik’ in het oordeel. (Oordeel is niet kritisch, het is gewoon 
de waarheid.) Oordeel komt uit het Verzoendeksel. Rechters in opleiding; geen ‘eigen 
ik’,  alleen waarheid..." 

19-11-2008 
Grapeland TX,“ Rechters zuiveren; tot oprichting van de Heuvel in karakter, druk 
bezig, het krijgen van alle stukken.”  

Top 

TIENDEN GEVEN 

God zei, " Als je over mijn tiende spreekt moet je spreken over het eerste gebod. 
Mijn mensen weten niet wat het betekent!" 

 
Tithing Tienden geven 

Ik was erg bedroefd toen ik me realiseerde dat christenen niet enthousiast waren over 
de resultaten van het leveren van de Heer Zijn tienden op de correcte manier.  De 
Heer zei, " We geven ze iets wat ze willen." 

Dit was toen de Heer begon met mij het onderwijs te geven over bescherming. 
----------- 

De Heer zei, " Kan ik worden opgelicht?" 

God zei, " Nu heb je de juiste vraag gevraagd!" 
(Zie  ‘tithing and protection’ tienden en bescherming informatie) 

God zei, "Het is belangrijk om tienden te geven!" 

God zei, "Ben je nu gezonder dan een jaar geleden?"  
(Zie  ‘tithing and protection’ tienden en bescherming informatie) 

De Heer zei, " De enige manier waarop u aan Mij kunt geven is om aan hen te 
geven."  
(Verwijzend naar hen die Hij gespecificeerd heeft.) 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/tithetithingspotlessbride.htm


God zei, "Ze hebben het achterstvoren." 
(Zie ‘Silver Man’ Man van Zilver informatie.) 

God zei, " Hoe zou het zijn om te leven indien de satan niet actief was in je leven?" 
(Zie  ‘tithing and protection’ tienden en bescherming informatie) 

Top 
 

HEILIGE GEEST 

God zei, " Alles is zoals Ik zeg dat het is. U kunt doorgaan met te geloven wat u wilt 
geloven, maar het is zoals ik zeg dat het is!" 

God zei, "Dat is jouw geest, niet de Mijne." 

Top 
 

PROCES SCHEMA 

God zei, "Breng alle ‘dingen van de Geest’ samen en schrijf ze in een proces schema." 

God zei, " De interpretatie is niet het probleem, alles opgeschreven krijgen wel." 

God zei, “Het is trots van hen, te denken dat ze alles kunnen weten, terwijl ze het 
niet van MIJ krijgen.” 

God zei, “Confucius, nee; Darwin, ja!”  
Ik zei, "Wat?" See Zie 

11-11-2008 
Grapeland TX, “Een deel van het proces in kaart brengen (journaal bijhouden) is een 
afschrikmiddel tegen zondigen. Het Proces Schema is openbaar. Als u niet wil dat 
mensen weten over uw zonden zult u niet in staat zijn om ‘proces schema’ (journaal), 
te schrijven omdat je over uw zonden moet praten in het journaal. Zij zullen een deel 
van uw ‘proces schema’  worden. Dit is ook onderdeel van uw zonden belijden aan 
elkaar. Je wilt een zonde mogelijk niet begaan als je weet dat je iemand moet 
vertellen wat je gedaan hebt. De zonde moet beleden worden of anders blijft de deur 
open voor de vijand. De vijand kan uw geheimen tegen u gebruiken. Journaal 
bijhouden is essentieel voor intimiteit met de Heer Jezus. Als u een deel van de Bruid 
wilt zijn en niet alleen een gast op de bruiloft moet je een dagboek bijhouden. Het 
journaal is in het midden van de smalle gouden pad - het is niet mogelijk om op het 
pad te blijven zonder journaal. Uw journaal zal u reinigen en u helpen vooruit te 
komen naar het bruid-schap. Het is uw persoonlijke wegenkaart” 

" Wees voorbereid om Mijn woorden te ontvangen want alles wat Ik u zeg is de 
waarheid. De vijand is op een ‘leugen vertellen’ reis. Hij probeert de verhalen uit het 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/narrowway.htm#darwinyes


verleden en dat van de toekomst te veranderen. Hij zal je leiden op het verkeerde 
pad als je niet aanneemt wat Ik je vertel. Hij zal de dingen goed laten lijken en je 
sterk laten voelen zodat je denkt dat je het juiste doet. Maar je moet altijd eerst 
controleren met het proces schema. Want mijn pad is niet altijd het gemakkelijkst, 
maar het is de ware weg ..." 

Top 

VLEKKEN 

God zei, "Het zijn patronen."  

 
What are the 3 main Spots? Wat zijn de drie belangrijkste vlekken? 

Top 
 

KWADE GEESTEN 

De Heer zei, "Een hoogmoedige geest heeft je aangevallen."  
(Zie ‘ Python’ informatie in het ‘Satan and Evil Spirits’ Satan en de Kwade geesten  
deel.) 

God zei, "Je hebt een diep zaad van woede tegen het lichaam van Christus. Het is een 
geest. Het lichaam van Christus is vol van dit diepe zaad van woede." 
The Deep Seed of Anger Diep zaad van woede 

De Heer zei, "Deze geest is alomtegenwoordig in Mijn kerk."  
(Zie ‘ Python’ informatie in het ‘Satan and Evil Spirits’ Satan en de Kwade geesten  
deel.) 

Top 
 
 

REST 

God zei, "Ik verlang je de prijs te geven." 

God zei, "Ik wil iets bouwen dat niet kan worden afgebroken." 

God zei. " Hoe zit het met de mensen die stierven tussen de tijd van zijn 
ongehoorzaamheid en zijn gehoorzaamheid?" 
(Sprekend over Jona.) 

God zei, " Wat heb je eraan om uitgehongerde kinderen te kleden en te verzorgen als 
ze niet worden gered voor het eeuwige leven?" 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/churchwithoutspotorwrinkle.htm
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top
http://www.takehisheart.com/satananger.htm
http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


(Dit was een schok voor mij! Na het zien van de eeuwigheid - het zien van de Nieuwe 
Hemel en de Nieuwe Aarde - en God heeft me laten zien hoe lang het eeuwige leven 
is, begreep ik dat wat God zei waar was. Dit leven komt te vervallen in vergelijking 
met de eeuwigheid.) 

God zei, "Denk Eeuwigdurend" 
(Ik realiseerde me; Jezus dacht aan de eeuwige dingen en had een eeuwig doel. De 
getrouwde bruid van Christus is op grootse wijze ook van invloed op de eeuwigheid) 

God zei, " Het moet worden geschreven in de aarde." 
(lees de ‘apocalypse’ informatie.) 

Top 

IN HEM 
 

GEMEENSCHAPPELIJK LICHAAM 

7-1-09 
“Ik wil perfectie." Hij zei: " Als je het niet kon, zou Ik het dan op die manier hebben 
gezegd ?” 
 
7-1-09 
“Schoonheid in de eenheid, dat is een van de facetten.” Ziet ze rood gloeien. Dank U, 
VADER, voor de vreugde! Elk facet was duidelijk, maar het werd omrand met deze 
prachtige rode, stralende gloed. HIJ zei, “Waarheid is schoonheid.” HIJ zei, “Kom, 
mijn kleintjes, ik zal je leiden in” Ziet,“Wijsheid.” HIJ zei, “Een van de facetten is 
wijsheid. Niemand heeft begrepen wat wijsheid echt is.” HIJ zei, “U moet werken in 
de volheid ervan” “Het is een kledingstuk.” Het is de volheid van vreugde.” HIJ 
zei, “Vat het niet lichtvaardig op en veronderstel niet.” 

5-11-08  
Grapeland, TX, “De gelederen sluiten.” “Zoek MIJN wil, MIJN WEG.” Wat is een 
huwelijk vroegen we. “Een eenheid” “Wees in eenheid met Mij. Onthoud fusie. Ik 
ben niet mee met jou, jij sluit je aan bij Mij. Vergeet je plaats niet.” 

17-12-08 
“Heb ik uw aandacht? Dit lichaam moet in beweging komen. Elke tred stevig. Ik roep 
jullie tot aandacht. Zie er nu zodanig uit.” Het commando is, “ten hut!” (Geef 
aandacht, attentie.) HIJ zegt,“Dat is beter, nu luisteren.” HIJ zegt, “MIJN kinderen, Ik 
heb u geroepen om een bijzonder werk te doen. Het is van vitaal belang. Als dat niet 
zo was, zou ik het u gezegd hebben. U moet in eenheid vieren. Ik zal Me bezighouden 
met onzuiverheden, maar je moet ME toestaan. 

3-15-09 
Alpharetta GA, "Zoek Mijn aangezicht en in alle dingen, MIJN  pad. Het heeft niets 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


met jou te maken. Dat je het doet op Mijn manier is van het grootste belang. En je 
leert." 

2-7-08 
Voor het Lichaam: “Versterk je hart, Mijn kinderen, want de tijd is nabij. Je weet de 
weg, je moet Mijn aangezicht zoeken. Kom dichter in de buurt van Mij en ik zal je 
alles leren wat u moet weten. Hoor naar MIJN stem en ik zal uw oren openen om te 
horen. Luister en gehoorzaam. Ik ben de HEER. Bescherm je hart met inzicht. Laat 
allen die je horen van Mij weten.  

23-12-08 
“Als elk individu Hem in staat stelt om de bekisting in hen te breken, zal dit lichaam 
vrij zijn. " 

29-10-08 
“klaar stomen” Wat? “alles wat heilig is” Hoe bedoelt U dit? “Stoom je gedachten 
klaar met heiligheid en reinheid.”  “Verscheidenheid, uit” HIJ zegt, “Het zal niet 
worden getolereerd.” Verscheidenheid uit, in de Naam van JEZUS. VADER, vragen wij 
u om “reinigen” onze gedachten, elk en ieder van ons. HIJ zei, “Pel de onheilige 
kleding van je af.” 

1-4-09 
Grapeland TX, Eerbied in MIJN heiligdom. Waar is MIJN heiligdom? Waar je ME 
ontmoet. Gij zult Mijn sabbatten houden en MIJN heiligdom eerbiedigen, IK BEN DE 
HEER, 

18-2-09 
Grapeland TX, Rechtvaardige verontwaardiging; afkeuring. Hoe zit het met terechte 
verontwaardiging? De mensheid, weet zijn plaats niet. Ze denken te hoog van 
zichzelf. Zijn er gevolgen hiervoor?  Ja, de mens doet zichzelf pijn door niet 
afhankelijk te zijn van de MIJ. Je moet de juiste focus hebben. Vergeet niet het eerste 
gebod – heb geen andere goden voor mijn aangezicht. 

12-11-08 
“Kom wees Heilig met MIJ.” HIJ zei, “Bent u bereid om alles achter te laten?” 
 
19-10-07   
In het midden, de Heilige Geest zei, “Vertel ze dat de regering van God komt en dat 
de heiligheid en gerechtigheid cruciaal is in hun leven.  

Top 
 

SAMENKOMST - Training 

1-4-09 
Grapeland TX, Begin met stilte voor de HEER, wees niet aanmatigend, veroorzaak 

http://www.takehisheart.com/godsaidthelordsaid.htm#top


geen commotie. (Dit heeft te maken met samenkomsten) Eerbied door stilte. Ik zal 
tot je spreken wat gesproken moet worden en wanneer het gezegd moet worden. Dit 
geld voor allen. IK BEN de hoogste. IK BEN heb de leiding. Het is MIJN samenkomst. 

25-2-09 
Grapeland TX, Laat je niet afleiden door de schijnbaar perfecte timing; wacht op MIJ. 
Wacht op Mij om jullie te leiden. Probeer niet te leiden (dat is je ‘eigen ik’). 

26-11-08 
“Breng het naar ME terug.” HIJ zei, “Deel voor deel.” HIJ zei, “Het is een principe.” 
“Op deze manier vermenigvuldig Ik dingen” (Breng het naar HEM terug). Als we het 
houden is dat alles wat we krijgen.” 

12-11-08 
“Luister naar MIJ.” -stilte- HIJ zei, “Geheiligd is Mijn Naam; Geheiligd is MIJN 
aanwezigheid; Geheiligd zijn MIJN gedachten.” “MIJN recht.” “Heiligheid” 

6-8-08  
“Zou je een uur wachten? Wilt u drie dagen wachten? Kunt u uw mond drie dagen  
houden? Wat als het succes of falen betekende?” Ja, Heer, met uw hulp. “Geen hulp. 
Je moet het zelf doen, als een man in de aarde, uw deel.” 

13-3-09 
“Als Ik je vertel dat er stilte nodig is om in MIJ te komen, is dat dan niet voor een 
goed doel? Wanneer Ik je zeg dat de grond heilig is, dat je je schoenen uit moet 
doen, is dat dan niet voor een goed doel? Wanneer Ik zeg dat je je ‘eigen ik’ kwijt 
moet raken om MIJN Koninkrijk Samenkomsten binnen te kunnen gaan, is dat dan 
niet voor een goed doel? Wanneer Ik zeg dat je jezelf schoon moet maken van de 
drie hoofd vlekken  om MIJN Koninkrijk Samenkomsten binnen te gaan, is dat dan 
niet voor een goed doel? Als Ik een Koninkrijk Samenkomst houd van duizend en ze 
komen allemaal tegelijk naar MIJN troon, zou dat geen chaos veroorzaken onder de 
mensen? Heb Ik niet gezegd, Ik wil orde in MIJN Kerk? Is dat (orde) dan niet voor een 
goed doel?” LINK 

1-4-09 
Grapeland TX, Eerbied in MIJN heiligdom. Waar is MIJN heiligdom? Waar je ME 
ontmoet. Gij zult Mijn sabbatten houden en MIJN heiligdom eerbiedigen, IK BEN DE 
HEER. 
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STILTE 

De Heer zei,, “De reden voor stilte is omdat Ik Heilig ben.” 

1-4-09 
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Grapeland TX, Begin met stilte voor de HEER, wees niet aanmatigend, veroorzaak 
geen commotie. (Dit heeft te maken met samenkomsten) Eerbied door stilte. Ik zal 
tot je spreken wat gesproken moet worden, wanneer het gezegd moet worden. Dit 
geld voor allen. IK BEN de hoogste. IK BEN heb de leiding. Het is MIJN samenkomst.  

2-11-08 
“Vergeet niet wat Ik onderwezen heb” Begon hierover te vragen.. “er komt meer.” 
Bad; iets anders? “stilte” Wat is daarmee? “koester het” Nog iets anders over 
stilte? “krachtig”Nog iets meer over stilte? “pas begonnen” 

23-1-08 
Port Corban PA, “Stilte is goud.” 

4-19-09 
Een visioen werd gegeven, toen het gemeenschappelijk lichaam hier eindelijk voor 
elkaar gekregen had om een gemeenschappelijk offer van stilte te brengen (als EEN) 
op Gods altaar. Ik zag ieders hand boven een altaar om de stilte te plaatsen.  

Bij onze volgende samenkomst was het eerste wat de Heer zei, 
, “Gefeliciteerd” Waarmee? “Jullie hebben geschiedenis gemaakt.” Nog iets anders 
over dit onderwerp? “Blijf verbeteren.” Er was geen twijfel over waar Hij op doelde. 
We hadden jaren gewerkt om gemeenschappelijke stilte te leren. 
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