Begin van verdrukking – OVERWINNING KOMT.
AAN DEGENE OP DE BERGTOP.

Door de Bijbel heen geeft God over het algemeen een uitweg voor zijn volk. of een weg door
de benauwde situaties. Laten we naar een voorbeeld kijken.
Exodus 11:4-7
Verder zeide Mozes: Zo heeft de Heere gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door het
midden van Egypte; En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's
eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die
achter den molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in
het ganse Egypteland, desgelijke nooit geweest is, en desgelijke niet meer wezen zal. Maar bij
alle kinderen Israels zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten
toe; opdat gijlieden weet, dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een
afzondering maakt.
We zien in het bovenstaande Schriftgedeelte dat de Heer voorzegt, door Zijn Profeet, dat Hij
de eerstgeborene van Egypte zal slaan. Hij stelt ook dat de Israëlieten niets zal gebeuren.
Dan maakt God het doel duidelijk: “opdat gij weet , dat de Heere tussen de Egyptenaren en
tussen de Israëlieten een afzondering maakt.” Deze “afzondering maken “ is wat de Heer gaat
doen met Zijn gehoorzame Bruid en de wereldse. Hierin zal Hij verheerlijkt worden! Maar dit
is niet slechts een knippen met de vinger van God, zoals te zien is geweest in de situaties bij
de Egyptenaren en de Israelieten.
In hoofdstuk 12 geeft de Heer instructies om een lam te doden en het bloed op de zijden en
boven de deurposten van hun huizen te smeren. Ze moesten het vlekkeloze lam in hun huis
opeten. Later zegt de Heer
Exodus 12:12,13
Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland
slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der
Egyptenaren, Ik, de Heere! 13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen,
waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag
onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.
Ik heb het deel onderstreept wat aangeeft dat de plaag aan de hen voorbij zal gaan die God
gehoorzaam zijn geweest. De Heer zorgt voor een uitweg (zonder schrammetje) uit wat over
Egypte zou komen. Een kernpunt om te zien is: wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden
voorbijgaan…
Dit maakt duidelijk dat als een enkel gezin, ook al waren ze Joods, God niet tot op de letter
ongehoorzaam was geweest, zij hun eerstgeborene kwijt zouden raken net als de Egyptenaren.
Dat zou hun fout geweest zijn niet die van God. Het punt voor Israel toen was om God te
gehoorzamen. Een punt voor ons nu is om God te gehoorzamen, zoals God het wil, in deze
eind tijd.
Op 25 februari 2007 gaf de Heilige Geest me een scene in de nacht. In deze scene waren
enkele fundamentalistische christen broeders gaan werken voor dezelfde boer waar ik voor

werkte (de boer vertegenwoordigt de Heer). De boer had de broeders gevraagd voor Hem te
komen werken. Ze gingen akkoord en werkten, maar aan het eind van scene gingen de
broeders bij mij klagen over de boer. Ze zeiden dat de boer hun ontslagen had omdat ze de
dingen niet op zijn manier wilden doen. Ze wilden de dingen op hun manier doen en waren
erg boos dat ze ontslagen waren.
Toen ik uit deze scene kwam, hoorde ik een gedeelte uit een lied dat de Heer ons gegeven
heeft: Doorboor ons hart met de ernst van wat U zegt, uit het lied. “Heer neem ons hart”.
We moeten begrijpen dat God niets zonder reden doet en er zijn serieuze redenen, om de
dingen op Gods manier te doen. Op Gods manier in het Bruidschap komen zal ons door
moeilijkheden heen leiden, zoals symbolisch afgeschilderd in het volgende visioen.

Op 4 maart 2007 Had ik een
visioen over de
Vlekkeloze Bruid trein rijdend door een hoop sneeuw op de rails, die er neergelegd was door
mensen. De berg sneeuw was ongeveer ¾ zo hoog als de trein. De trein reed erdoorheen alsof
het niets was. Voor elk ander voertuig zou de berg sneeuw een probleem zijn geweest.
(Schriftuurlijk betekent sneeuw “moeilijkheden”. ) Toen ik weer probeerde te slapen kwam de
tekst van het lied: Victory is coming (overwinning komt eraan) to the one on the mountaintop
(voor degene op de bergtop) Luid en duidelijk.
Het artikel over de trein symboliek laat duidelijk meer zien wat dit betekend, maar hier een
kleine uitleg (door de vertaalster toegevoegd) De trein van de Vlekkeloze Bruid is groter en
sterker en rijdt op een steviger spoor in vergelijking met de trein van de wereldse gemeentes
met leerstellingen die niet van God zijn maar van mensen.
Dit visioen over de Vlekkeloze Bruid Trein maakt duidelijk dat de mensen die in de
Vlekkeloze Bruid Trein zitten door de moeilijkheden heen gaan die veroorzaakt wordt door
mensen of die de mensheid overkomen. We moeten ons realiseren dat eindtijd gebeurtenissen
zich hoofdzakelijk manifesteren door het ongeloof of ongehoorzaamheid van mensen. Wat de
moeilijkheden allemaal inhouden, hier symbolisch uitgebeeld, is alleen bekend bij God.
De Heer houdt van Zijn volk en wil ze beschermen op dezelfde wijze als Hij de
eerstgeborenen van de Israëlieten beschermde. Ik ben blij dat Hij ons, symbolisch, de weg liet
zien voordat Hij ons het volgende visioen gaf. Zoals u ziet zitten er maar vier dagen tussen
beide visioenen.

Op 9 maart 2007
De Heilige Geest gaf me een profetisch visioen van een met sneeuw bedekte aarde. Zoals u
ziet op het plaatje. Schriftuurlijk betekend sneeuw moeilijkheden, dus zien we bij de volgende
teksten dat God onthult dat het begin van de smarten op handen is of gauw over ons zal
komen.
Markus 13:8
Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere
koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen
hongersnoden wezen en beroeringen. Deze dingen zijn maar het begin van de smarten.
Jesaja 8:22
Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal
verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid.
Jesaja 22:5
Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den
Heere der heirscharen, in het dal des gezicht, een dag van ontmuring des muurs, en van
geschreeuw naar het gebergte toe.
De volgende tekst heef te maken met het Vlekkeloze Bruid Trein visioen.
Nahum 1:7
De Heere is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem
betrouwen.
Zefanja 1:15
Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag
der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en
der dikke donkerheid; Day of the Clouds link.
In het artikel over “ Onbekende Wateren”

(http://www.takehisheart.com/instructionsunchartedwaters.htm)

zegt de Heer.

Ik zeg “Kom”. Ik roep je naar Mijn wegen en Mijn kalender van gebeurtenissen. De kerk in
de wereld heeft haar kalender en Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun kalender gemaakt
vanuit Mijn Woord, toch hebben ze het fout. Zelfs degene die Ik een gave heb gegeven hebben
hun eigen kalender gemaakt, Maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik openbaar Mijn
kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren en Mijn kalender vinden, zullen als een

vogel in vlucht in de overwinning met Mijn overwinning binnenvliegen. Ik heb de weg
ontworpen, Ik ben het, het is de Waarheid, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn
Doel. Weet dat Mijn kalender gevestigd is. De tijd is kort. “Kom naar voren Bruid”. Zij die
waarachtig Mij liefhebben en vrezen zullen komen, zij die Mij niet vrezen zullen achterblijven.
Steun niet op eigen inzichten en rust in de wetenschap dat IK wettelijk Mijn Bruid zal
beschermen, volgens Mijn eeuwige plan. Is het huwelijk geen wetaangelegenheid?

God zegt: “Ik maak Mijn kalender stap voor stap duidelijk” dus we zien in het visioen, van de
met sneeuw bedekte aarde, onthult dat de moeilijkheden en de beginselen der smarten zich
gauw manifesteren. Door het Vlekkeloze Bruid Trein visioen openbaart Hij ook dat er een
weg doorheen is voor diegene die in het verbond met Hem komen. God zal hen beschermen
of wegnemen die op de symbolische Vlekkeloze Bruid Trein zitten.
OVERWINNING KOMT voor hen die op de bergtop zijn.
Wie zullen op de symbolische Berg Sion komen, de plaats waar de Heer Zijn Bruid haar
voetstappen zet? Het is voor ons allemaal een klim, welke geloof in de leiding van de Heer
vereist, Die neerstroomt met de Levensrivier, in deze eindtijd. Symbolisch is Sion een plaats
van verbond, een plaats van waarheid en licht.
Openbaringen 14 :1
En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig
duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
We moeten ons realiseren dat net als Israel de Heer in elk detail moest gehoorzamen, om het
oordeel te kunnen doorstaan dat God over Egypte bracht, zo moeten wij Hem op dezelfde
wijze gehoorzaam zijn tijdens Zijn Eindtijd oordeel.

Exodus 12:12
Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland
slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der
Egyptenaren, Ik Ben de Heere!
De Heer zegt dat deze dingen over de aarde moeten komen
Markus 13:7
En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt;
want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet.
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