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De Heer geeft informatie over zijn Millennium Heerschappij! 

De Heer zei,, “Mijn mensen weten niet welke vragen ze zouden moeten stellen! " Wij hier bij Take His Heart waren zeker geen 
uitzondering. We wisten niet dat we moesten vragen naar de vlekken op het lichaam van Christus, dus bracht de Heer het onder 
onze aandacht. Hij deed hetzelfde met het inzicht in wat ervoor nodig om te trouwen met Hem. De Heer bracht de informatie 
over hoe Hem te laten regeren en heersen over Zijn kerk in Gouden Samenkomsten. We wisten helemaal niet dat we de Heer 
vragen moesten stellen met betrekking tot een van deze onderwerpen evenals vele anderen vragen. 

Waarom brengt de Heer deze informatie over het Millennium nu naar voren? Het is omdat we leven in de laatste dagen, waarin 
de Heer Zijn juwelen klaar maakt, Zijn Vlekkeloze Bruid, voor Zijn doeleinden. Zijn huwelijk werd in het begin voorbeschikt, als 
ook het Millennium. De Mensheid kan dit niet stoppen. Dus ik hoop dat u de verrassing die we hadden nu kunt begrijpen, want 
de Heer liet zien dat we het Mannelijk-Kind van Opb 12:5-6 hier hadden. Daar was het vóór ons en de gedachte om de Heer 
een vraag te stellen over het Mannelijk-Kind was nog nooit bij ons opgekomen. Die informatie is op deze site, alsmede alle 
andere onderwerpen die ik heb genoemd. 

Dit brengt ons bij het Millennium, 1000-jarige regering van Jezus Christus op de aarde. Kan iemand van ons enige correcte 
belangrijke vraag bedenken en aan de Heer vragen over het Millennium? Iets wat we nu moeten weten? Wij zeker niet. De Heer 
Zijn Duizendjarige regering was van geen belang voor ons - uit het oog, uit het hart! Ik denk dat het was omdat we wisten dat 
het gewoon daar was, ergens in de toekomst van de mensheid, en hadden weinig of geen begrip ervan. Hier zijn we weer 
verbaasd over wat de Heer op dit moment naar voren bracht, het Millennium! 

Hier zijn enkele van de gebeurtenissen die de Heer gebruikte om iets te openbaren dat Hij wilde dat we zouden leren over Zijn 
Heerschappij in het Millennium. We kunnen inzicht krijgen in evenementen die plaatsvinden vóór de uiting ervan. 

Op  17 Augustus, 2012, de Heer gaf me deze scène in de nacht. Ik zat in een militaire jeep in een soort van omheind gebied, 
waar de autoriteiten mensen in hechtenis hielden. We waren onder een grote stalen dak zonder muren. Er waren bruin geklede 
mensen rondom deze plaats. Er waren een paar mensen in de jeep met mij en vlak achter me, alsof ze een deel van ons waren, 
die geen bruine kleren droegen. Vóór mij, op ongeveer 50 meter afstand, waren enkele mannen met geweren die hielden 
mensen binnen dit specifieke gebied. Ik startte de Jeep en reed in de richting van deze mannen, en toen ze mij zagen, 
begonnen ze te zwaaiden met hun wapens op een vreemde manier, ze scharrelen voor me heen en weer en zeiden tegen me 
niet  verder te gaan. Ik stopte ongeveer 3 meter van hen verwijderd en deed de motor van de Jeep uit. Ik dacht toen, “ik kan 
gemakkelijk met de Jeep door hen heen rijden”, maar ik was er niet zeker van hoe goed hun geweren waren. Ik begon te 
observeren wat er gaande was in dit gebied onder dit grote dak. Sommige van de mensen in bruine kleding probeerden te 
ontsnappen, maar de bewakers leken hen altijd te vangen en ze terug te brengen, ze op de grond slingerend. Deze mensen 
hadden altijd deze oranje ring om hen heen die me doet denken aan de ringen van Saturnus. De ring was dun, slechts 
ongeveer 4-6 cm breed. Het had een touw of kabel eraan bevestigd die zij gebruikten om de persoon te slepen of te trekken, ze 
naar beneden te gooien in het omheind gebied. Naar links en achter me was een soort van enorme metalen container die op 
een kunstmatige berg keek zonder een spitse top. Er was een takel, waarin ze de mensen die probeerden te ontsnappen 
ophezen en ze lieten vallen in dit ding. Ik hoorde steeds, "de vingernagels eerst" en dan meer beschrijving van wat er gebeurde 
terwijl de persoon doodgemarteld werd. Ik nam aan dat de door de mens veroorzaakte berg zuur bevatte. Ik wist het niet. Het 
leek erop dat de mensen in bruin gekleed, die gevangen genomen werden door deze mannen, intelligente mensen waren, 
hoewel de laatste man die ze terug brachten wat achterlijk leek te zijn of meer waarschijnlijk gedrogeerd. Dit was zeer opvallend 
in de scene. Ik keek vervolgens naar de bovenkant van deze metalen door de mens gemaakte berg. Ik had een visioen van 
mensen zwevende in de lucht, meestal staan, maar sommige in verschillende 
posities. Er was een groep mensen, niet per se dicht bij elkaar, misschien is verward 
de goede beschrijving. Langzaam opkomend vanachter hen of vanuit hen, kwam een 
groot banier iets groter dan zijzelf waren. Toen het volledig zichtbaar was voor deze 
mensen zag ik wat de banier zei. Het was, “MILLENNIUM.” 

De scène is begrijpelijk mede door de symboliek die de Heilige Geest reeds heeft vastgesteld in onze administratie - onze 
Proces – Schema’s. Het is belangrijk dat we de scène te begrijpen, dus ik ga hier wat tijd nemen om dat te doen. Ik maak er 
nota van, dat deze scène van 17 augustus parallel loopt met, en de scène van 9 december 2006  me weer in gedachten werd 
gebracht, deze scene is opgenomen in het Berg Sion gedeelte van deze site. Het staat onder de titel (nr 7)Wat staat er te 
gebeuren ? (klik aan:Dutch pdf) Link 

Beide scènes verbeelden afschuwelijke martelingen van christenen tot de dood, in een omheind gebied. Beide scènes 
openbaren Gods bescherming voor sommige christenen. Ik stel u voor het artikel van 2006 te lezen om het inzicht dat het geeft. 

In andere scènes, sommige opgenomen op de site, heeft de Heer een Jeep gebruikt als een "ga ergens heen, doe alles wat je 
wilt doen"-symbool. De kleur en het type van de Jeep die de Heer eerder heeft gebruikt werd afgebeeld als een Jeep waarin 
een persoon niet wil zijn, daarmee symboliserend dat ze gewoon doorgingen met leven en deden wat ze wilden doen ook al 
had de Heer hen anders getoond. Ik denk aan twee mensen die de Heer mij in het verleden had getoond die in deze verkeerde 
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soort Jeeps reden. Beide zijn nu bij de Heer, maar het was de vijand van de mensheid die hun leven nam. Daarmee zien we 
iets  van het belang van het begrijpen  van symboliek. 

Een goede manier om te denken over christenen die worden getoond in bruine kleding is dat ze aards zijn en niet de juiste 
handelingen hebben in hun leven. Het is gemakkelijk te zien in de scène dat ze geen bescherming hadden. We moeten 
begrijpen waarom ik in de scene de motor van de Jeep uit deed. De scène was voor mij bedoeld om te zien wat er gaande was 
in de omheining en vervolgens om de bannier aan het eind te zien. 

De Jeep vertegenwoordigt nog steeds een "overal naartoe te gaan alles doen wat je wilt doen"-symbool, maar dit was een 
militaire jeep en symboliseert dat ik overal kan gaan en doen wat ik wilde doen. De vijand kon me niet tegenhouden! Ik had door 
de mannen met de geweren kunnen rijden, en alle mensen die achter me waren met me kunnen nemen. Merk op dat in de 
scène de mannen vóór me heen en weer renden gewoon zwaaiend met hun geweren, niet op ons richtend. Ik had de Jeep door 
hen heen kunnen rijden, en zij zouden hun geweren nooit op ons gericht hebben, om ons te stoppen. Het is hetzelfde beeld dat 
de Heer gaf in het bescherming deel van de geanimeerde films, waar het vijandelijke leger niet eens hun wapens durfde richten 
in de richting van de soldaat van de Heer, gekleed in wit linnen. Link 
 
In dezelfde film is er een scène waarin mij werd getoond dat we dezelfde soort bescherming kunnen hebben die Jezus had toen 
Hij door de mensen liep die Hem wilden doden. Ik heb hetzelfde ervaren in de scène met mensen die me wilde doden, dus ik 
weet dat deze bescherming mogelijk is. Ik kreeg te horen wat er nodig is om dit soort bescherming te hebben. Ik heb dit hier 
gedeeld, want het is deze vorm van bescherming die God verheerlijken zal wanneer deze grote bijeengaren van christenen voor 
hun ondergang plaats vindt in de toekomst, zoals de scène laat zien. Zo zien we het belang van in het verbond met de Heer 
komen en het verkrijgen van Zijn bescherming. 

Ik moest omhoog kijken om de mensen, die ik zag voordat de MILLENNIUM bannier ervoor kwam, te zien. Zit daar een 
boodschap in? Zou kunnen! 

Het is duidelijk dat de Heer een grote vervolging van christenen geopenbaard heeft dat zal plaatsvinden voordat het 
MILLENNIUM komt. Ongetwijfeld zal dit de hele wereld overkomen en niet alleen bepaalde landen, zoals het nu het geval is. 
Maar wat onthulde de Heere over zijn MILLENIUM bewind wat nu belangrijk voor ons is? 

Om door te gaan met dit verslag, op 25 augustus, 2012, liet de Heer me zien 
dat Hij drie grote foto's (of muurschilderingen) samen wilde laten komen om een 
grote muurschildering te maken voor iedereen zichtbaar. Ik heb een schijn 
afgebeeld van wat ik zag. De muurschilderingen moesten permanent worden 
geplaatst, zodat ze de hele onderkant van de boog bedekten. De boog was 
holrond  dit vertegenwoordigt: verbond. Ik wist dat Hij iets belangrijks samen wilde 
voegen en dat het in een publieke plaats moest zijn. Maar de mensen zullen naar 
boven moeten kijken om de bannier te kunnen zien  

(tekst in de afbeelding: een muurschildering, gemaakt uit drie delen, moest aan de 
onderkant van de boog geplaatst worden.) 

Op  26 augustus, 2012,  openbaarde de Heer dat er iets was wat te maken had 
met Gouden Licht op de aarde dat uitgebreid moest worden. Mij werd getoond dat 
ik een 60 meter lang meetlint had en dat ik kon meten hoever het moest worden 
uitgebreid. Ik wist niet hoeveel. De scene veranderde en ik mat iets dat in het 
Gouden Licht was.  

Toen ik wakker werd uit de scène herinnerde ik me dat de Heer me jaren geleden liet zien dat ik een meetlat had en alles kon 
opmeten. Ik heb altijd gedacht dat dit te maken had met het erop nahouden van een Proces Schema. 

Ik mediteerde over de laatste dingen die de Heer had voortgebracht en realiseerde me dat de Heer mij aanmoedigde om een 
vraag te stellen die in mijn hoofd ontstaan was door de wetenschap van: 1) Het inzicht dat zich ontwikkeld heeft van het hebben 
van zo veel Gouden Samenkomsten en Oordeel Vergaderingen. 2) De scène van dat de Heer beelden wou samenvoegen 3) 
De informatie van het Mannelijk-Kind. 4) Het feit dat de Heer Zijn  Millennium Regering naar voren bracht, voor mij,. Ik 
realiseerde me dat het meten van iets onbekends, zeker iets wat ik niet wist, een ‘beantwoorde vraag’ kon zijn,  

Denk aan het Mannelijk-Kind dat heerst over landen met een ijzeren staf! 

Opb. 12:5-6. 
" En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot 
God en Zijn troon. 

 Dus bereidde ik de volgende vraag voor een enveloppe om aan de Heer aangeboden te kunnen worden in onze volgende 
Oordeel Samenkomst.: 

HEER, is de informatie van het Mannelijk-Kind (niet zeker van het juiste woord) “De middelen” waardoor Hij zal regelen 
en regeren in het  Millennium? 

http://www.takehisheart.com/Covenant%20Protection/hed2.html


Het antwoord van de Heer was bevestigend en toen het werd geopenbaard in onze na vergadering, was het  een van die 
adembenemende momenten. Hier zijn een paar dingen die door de Heer werden 
geopenbaard in antwoord op de vraag. Van de vraag in de enveloppe werd gezien dat 
die gind naar Gods troon,  The question in the envelope was seen going to God’s 
Throne, vertegenwoordigd door een stem (alsof) die uit een megafoon kwam. De 
woorden bereikten de Troon en ze klonken naar de Heer en Hij manifesteerde ze terug 
naar ons. 

Het tweede ding is een ander woord dat de Heer gaf als antwoord op de vraag. Dat 
was: “stofdicht.” 

Jaren geleden leerde de Heer ons dat stof “ziels” betekend. Hiermee bedoelend dat er 
een mengeling van de ziel aanwezig is in wat het ook is dat naar voren komt of wordt gedaan. 

De reden dat de Heer zei: "stofdicht" in Zijn antwoord is, dat Hij wilde benadrukken wat Hij ons geleerd heeft. Hij wil hebben 
vastgesteld dat het hebben van Gouden Samenkomsten en Oordeel Vergaderingen op de juiste wijze de ziel van de mens 
weert van de communicatie, waardoor de mogelijkheid ontstaat van het kunnen produceren van het Mannelijk-Kind met de 
Heer. We hebben Oordeel Vergaderingen geoefend voor een lange tijd voordat de Heer ons begon te vertellen dat we pure 
oordelen van Hem kregen. Ik hoop dat je het belang ziet van komen in het verbond met de Heer en leren hoe je Hem laat 
regeren. Hij gaat regeren in het Millennium en het Mannelijk-Kind is het middel, zoals Hij geopenbaard heeft. Ik weet zeker dat 
er meer komt. 

(de hieronder vertaalde teksten staan in de afbeelding. Te beginnen bij de onderste “steen” in de afbeelding. 

Start hier>>> Inzicht ontstaan wanneer je langzaam naar boven gaat, dit alles uitvoerend! – Het is 
trainingskamp!                        

Dit is de fundamentele steen. 

 Hoe de Heilige Geest onderwijst en leidt -  men moet verslagen maken. 

 Correct tienden geven 

 Redding 
Deze drie vlekken moeten verwijderd worden om te kunnen deelnemen aan een                    
Huwelijksfeestsamenkomst wat een Gouden Samenkomst is. 
                    
 

Gouden Samenkomsten 
De Heer zei: Ik geef je grenzen zodat je Mij kunt vinden”. 
 
Begin met de Snelle start                                             De Heer zei “Oefen, Oefen, Oefen. 
 Samenkomst informatie.                                             De Heer zei Zonder samenkomsten geen Bruid. 
                                                                                        
Elementen: schoenen uit – stilte – pen en papier -  luisteren – na vergadering. 
 

Gouden Samenkomsten met protocol 
De protocollen zijn allemaal belangrijk in de geestelijke werkelijkheid 

Onze handelingen hebben te maken met: “Zonder daden is ons geloof dood” 
Elementen:   Wassen in het bloed van de Heer bij het wasvat. 

In een (hechte)cirkel gaan staan, hiermee wordt uitgedrukt dat men één persoon is 
Ontwikkel stilte als één persoon 

Offer de “stilte”, als één persoon tot stand gebracht, aan de Heer 
Dan ga naar de stilte samenkomst in de Heer. 

 

Oordeel Samenkomst 
Elementen: Enveloppen met vragen, voor iedereen onbekend behalve die de vraag stelt.  

 
Start met de snelle start informatie over Oordeel Samenkomsten 
Voeg dan het was- protocol toe als het eerste wat gedaan wordt 

Na het wasvat, vorm een cirkel (hecht) om zo één persoon voor te stellen zoals in een Gouden Samenkomst 
Enveloppen worden aan de Heer gepresenteerd in de Troon kamer. 

 

Mannelijk – Kind 
Half Jezus – Half Bruid – exact 

Het Mannelijk – Kind zal zich niet manifesteren totdat de Bruid de protocollen correct uitvoert! 
Hierom is er oefening nodig Oefen Oefen. handel zonder “eigen ik” 
Houd perfect stilte, en directe gehoorzame daden als één lichaam. 

 
(wolkje) Alle stenen moeten op hun plaats liggen om hier(bedoelend de laatste steen) te komen) 

 
26 augustus 2012  



De HEER openbaard dat het Mannelijk – Kind het middel is dat Hij zal gebruiken om het Millennium te regeren en 
regelen.  

 

Overzicht van progressie, te beginnen met de drie belangrijkste plekken op het lichaam van Christus:
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PDF of Overview with Temple progression  
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information added. 

Link to beginning of Man-Child information 

Boot Camp Index 

  

http://www.takehisheart.com/manchild_man_child.htm
http://www.takehisheart.com/bootcampforthebrideindex.htm


 


