
De Ruiters Rijden! 
Openbaring 6 Vier Ruiters 

De Parabel van de Maagd is in Werking 
 

  

 

The Riders Are Riding!De Ruiters Rijden! 

Tijdens een Gouden Samenkomst in Grapeland Texas op 21-8-2011, gaf de Heer het volgende word: 

Verlustig je in MIJN Geest (Drink MIJN Geest in). Laat het je voeden. Nu is de tijd om voorbereid te zijn. Je moet weten 
wat te doen. De ruiters rijden. De dingen zullen sneller en sneller gaan. Ontmoet MIJ op de weg. Ik zal voorbijgaan en 
instructies geven aan MIJN mensen. Let op Ik kom als een dief in de nacht. Houd je lamp olie gereed. MIJN Bruid is 
gefocust op MIJ. Ze zal wachten en klaar zijn. Heb gemeenschap (avondmaal) en verlustig je in MIJ (engels: drink Mij in) 

Op 14-9-2011, zei de Heer ons dat we het nieuws moesten verfraaien. 

God giet Zijn Geest op de aarde uit, de Schrift verhelderend. Een van de verhelderde onderwerpen heeft betrekking 
op de Vier Ruiters in de Openbaring van Johannes See here. Dit artikel illustreert dat de Vier Ruiters allemaal tegelijk 
rijden, niet een voor een; en dat wat ze doen en wat van ze verwacht wordt in de toekomst, immens versneld zal 
worden. Dit loopt parallel aan wat de Heer zojuist gezegd heeft, “De dingen zullen sneller en sneller gaan.” 

Jezus zei in Johannes 6:63…de woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Toen Hij zei, “Drink MIJN Geest 
in. Laat het je voeden,” Zei Hij dat we Zijn informatie die recent door Zijn Geest gegeven is moesten indrinken – neem ze 
in omdat ze leven voor je zijn in de Eind Tijd. (Ze bevatten instructies.) De Heer onthult daarna waarom, “Nu is de tijd om 
voorbereid te zijn. Je moet weten wat te doen.” Hier is het allemaal: Drink MIJN Geest in. Laat het je voeden. Nu is de 
tijd om voorbereid te zijn. Je moet weten wat te doen. De Ruiters Rijden. De dingen zullen sneller en sneller gaan. 

De Heer maakt bekend dat we moeten weten wat we moeten doen omdat de Vier Ruiters rijden. We moeten alles over 
hen begrijpen wat we kunnen. Hoofdstuk 6 van Openbaring geeft aan dat het Rode Paard de vrede verwoest, het 
Zwarte Paard de economie, en het Vale Paard brengt de dood. Om nog wat toe te voegen aan wat duidelijk is in de 
schrift en wie de Ruiter van het Witte Paars ga dan naar here. 

Dit artikel laat het feit zien dat het voor ons nodig is om in het verbond te zijn met de Heer, precies zoals het voor het 
volk Israel nodig was om de Heer te gehoorzamen en bloed op hun deurposten te doen zodat de doodsengel voorbij zou 
gaan tijdens het Joods Paasfeest. Jezus was daar met de doodsengel toen hij aan de deuren van Israel voorbijging, 
zoals Hij vandaag meerijd met het Vale, Zwarte en Rode Paard terwijl Hij zijn verbondsbescherming met Zich 
meedraagt, gesymboliseerd door een boog (Openbaring 6:2). Hij is daar om diegenen te beschermen die met Hem in 
verbond zijn. 

Ik zal voorbijgaan en instructies geven aan MIJN mensen. Jezus had instructies over het Paasfeest aan zijn volk 
gegeven voor het Paasfeest. Hij geeft instructies aan Zijn volk  nu en zal daarmee doorgaan! De Heer zei, Ontmoet MIJ 
op de weg Ik zal voorbijgaan en instructies geven aan MIJN mensen. Merk op dat Ontmoet Mij op de weg staat voor Ik 
zal voorbijgaan en instructies geven aan MIJN mensen. Jezus zei in de schrift dat Hij de Weg is en Zijn wegen hoger zijn 
dan onze wegen. 

Toen de Heer ons onderwees over het houden van samenkomsten “In Hem”, moesten we het protocol leren. Er was een 
protocol wanneer de priesters binnengingen in Hem in het Heilige der Heilige van de tempel. Sommigen zullen zeggen 
dat het nu niet meer relevant is, maar het is het wel. Jezus komt als een Koning in het Boek Openbaring en de kerk 
moet leren hoe ze Hem als Koning moet bejegenen, hoe Hem te eren als Koning. Gouden Samenkomsten zijn 
belangrijk om te begrijpen omdat zij de Heer als Koning eren. 

(Ik stel voor dat u Matheus 25 leest, omdat het een zeer belangrijk beeld schets) 

De Heer zegt, “Let op Ik kom als een dief in de nacht. Houd je lamp olie gereed.” De Heer onthult door Zijn Geest 
meer van Zijn kalender! We zijn nu in de tijd van openbaring van de Gelijkenis over de Wijze en Dwaze Maagden 
vlak voor het Huwellijks Feest, of we er nu in willen zijn of niet, we hebben hierin geen keus! 

 

 

http://www.takehisheart.com/fourhorsemenride.htm
http://www.takehisheart.com/rev_6_white_horse_evidence.htm


Mat 25: 

3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 

4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. 

 “Zorg dat je lampolie gereed is.” Zullen we dwaas of wijs zijn? 

Die Maagden die wijs waren hadden genoeg olie om hun lampen brandende te houden zodat ze konden zien hoe ze 
met de Heer moesten wandelen naar het Huwelijks Feest. Het is een individuele verantwoordelijkheid of een persoon 
meer olie heeft of niet. 

8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. 

9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat 

liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven. 

10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en 

de deur werd gesloten. 

 

De deur werd gesloten en het was te laat voor de niet wijze maagden om het Huwelijks Feest binnen te gaan. Slaan op 
de deur zou niet helpen. Het was te laat voor excuses zelfs wanneer de Heer de deur open gedaan had om met hen 
spreken! Het is een spannende tijd voor Gods mensen om in Gods Trainingskamp te komen. Het is tijd om je voor te 
bereiden, klaar te zijn. 

De Heer zou Zijn volk niet onwetend willen laten – niemand zou bij de dwaze maagden moeten willen horen! In de 
gelijkenis hadden ze tijd om voorbereid te zijn om klaar te staan, maar ze deden het niet. De Heer geeft Zijn volk 
voldoende waarschuwing vooraf. Hij heeft de noodzakelijke informatie gegeven om een gast of in de Bruid te zijn op het 
Huwelijks Feest van het Lam. Kom niet met excuses aanzetten en leg Gods Trainingskamp naast je neer want de Heer 
zei, “gevaarlijk” “excuses” toen we de Heer op 25-9-2011over dit artikel vroegen. De Heer liet me zien dat er mensen 
zijn, zelfs voorgangers, die niet doorzetten om de vlekken kwijt te raken. Ze zijn niet gefocust op het Bruidschap zoals de 
Heer openbaarde dat we allemaal moeten zijn. Ik weet zeker dat ze excuses hebben. Maar de Heer openbaarde dat het 
“Gevaarlijke excuses!” zijn. 

Het Huwelijks Feest van het Lam is een samenkomst. Wil je weten hoe je dit moet uitvoeren? Die informatie staat ook 
op deze site. Link In de gelijkenis raakte de tijd op, de deur werd gesloten en het Huwelijks Feest begon zonder de vijf 
dwaze maagden alleen doordat ze niet klaar waren, niet voorbereid. De Heer heeft letterlijk ruim voldoende tijd 
gegeven, maar weet voor zeker dat de deur een keer voorgoed gesloten zal zijn. 

MIJN Bruid is gefocust op MIJ. Ze zal wachten en klaar staan. Wanneer je Bruidschap geleerd hebt dan zul je begrijpen 
hoe de Bruid zeer gefocust kan zijn op wat de Heer en wat Hij doet. De wegen (handelingen) van de hoererij in de kerk 
in de wereld brengt niet deze nauwe verbinding met de Heer. Het is belangrijk voor het volk van de Heer om in het 
verbond te komen, uiteindelijk, zei de Heer: “De Ruiters Rijden. De dingen zullen sneller en sneller gaan” 

Ik hoop alleen dat het niet teveel turbulentie voor het Lichaam van Christus met zich mee brengt, om uiteindelijk los te 
breken van de handelingen van de Hoer, en de handelingen van het Bruidschap te leren, door de noodzakelijke stappen 
om in het verbond met de Heer te komen, te nemen. Het is werkelijk niet zo moeilijk als het lijkt, maar men moet 
opletten. LInk 

Heb gemeenschap (avondmaal) en Verlustig je in MIJ (engels: drink Mij in). Ga naar Link om te ontdekken wat de Heer 
ons leered over het houden van avondmaal in deze Laatste Dagen. Kom in Zijn stroom! Kom niet met Gevaarlijke 
Excuses! 

Verlustig je in Mijn Geest.(Drink Mijn Geest in) Laat het je voeden. Nu is de tijd om voorbereid te zijn. Je moet weten wat 
te doen. De ruiters rijden. Dingen zullen sneller en snellerr gaan. Ontmoet MIJ op de weg. Ik zal voorbijgaan en 
instructies geven aan mijn mensen. Let op Ik kom als een dief in de nacht. Houd je lamp olie gereed. MIJN bruid is 
gefocust op MIJ. Ze zal wachten en klaar zijn. Kom in gemeenschap en verlustig je in MIJ (Drink Mij in) 

PDF of this information 

Woe To Those With Fat Lips (vette lippen)Front page. 

A Huge Catastrophic Event of Apocalyptic Proportion!  
Catastrophic Apocalypse Horse index. 

The Apocalypse Horse Index 
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