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Wee aan Hen met Vlezige Lippen…. 

Op 31 oktober 2010 werd ik wakker denkend aan een aantal ongevraagde e-mails naar mij gestuurd door 
sommige mensen die over het algemeen prediken over wanneer wat komen gaat en dat de Heer terug komt. 
Plotseling zag ik in een visioen het vervormde hoofd van een man die erg verward was, in doodsangst. Zijn 
mond was overdreven ruim open en zijn lippen vet door veel vlees. In zijn mond was het donker en hij had 
geen tanden. Ik zag geen tong. Hij zei, “Ik dacht dat ik het allemaal uitgezocht had. Ik dacht dat ik de weg wist.” 
 
Toen hoorde ik de Heer zeggen, “Wee aan hen met grote monden en vlezige lippen, die duisternis spreken tot 
Mijn mensen. Drink van Mijn wijn en leer Mijn wegen, want Ik ben de Weg. Dan zul je lippen hebben die fijn en 
smal zijn vol van licht.” 

 De Heer herinnerde me aan het volgende deel van Onbekende wateren: “.Hoor je? Ben Ik niet God? Ik zeg, 
“Kom” Ik roep je naar Mijn wegen en Mijn kalender van gebeurtenissen. De kerk in de wereld heeft zijn 
kalender en Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun eigen kalender gemaakt vanuit Mijn Woord, maar ze 
hebben het mis. Zelfs zij die ik een gave gegeven heb hebben hun eigen kalender maar Ik ben de Heer en Ik heb 
de Mijne. Ik onthul Mijn kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren, en mijn kalender vinden, zullen met 
Mij rijden op de vleugels van een vogel naar de overwinning. Ik heb de Weg ontworpen. Ik ben het, het is Waar, 
het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn doel. Weet dat Mijn kalender kracht van is. Tijd is kort. “'Kom 
naar voren, Bruid!’ ….” 
 
Na deze ervaring liet de Heer me weten dat Hij wilde dat ik de situatie toelichtte. Allereerst moeten we inzien 
dat de Heer boos is op goedbedoelende mensen die duisternis spreken tot Zijn mensen. “Wee aan hen met 
grote monden en vlezige lippen, die duisternis spreken tot Mijn mensen.  

Daarne geeft de Heer de remedie, “Drink van Mijn wijn en leer Mijn wegen, want Ik ben de Weg.” Vervolgens 
geeft de Heer een stuk uit ‘Onbekende wateren’ voor verdere verduidelijking.  
 
De Bijbel waarschuwt ons voor valse profeten tussen de ware profeten. De Bijbel waarschuwt ons ook voor 
profeten die hun eigen geest navolgen: 
 
Ezechiël 13:3 
Dit zegt God, de HEER: Wee de verdwaasde profeten die hun eigen ingevingen volgen zonder iets te hebben 
gezien! 

Te profeteren is te voorspellen en er zijn mensen die door middel van studie zonder iets gezien te hebben. Wij 
hebben zeker een beeld van dat dit allemaal plaats vindt in deze dagen in de kerk. We hebben ook een situatie 
die veel lijkt op wat Y2K (2000 vaak aangeduid met Y2K)  omringd. We hadden profeten, sommige bekende, die 
mensen zeiden wat ze moesten doen, en ze hadden het mis. Naderhand komen ze meestal met een slap 
excuus. Een deel van dit probleem ontstaat doordat ze Gods wegen niet kennen.  “Drink van Mijn wijn en leer 
Mijn wegen,...”  
 
(Wat Y2K betreft, er waren mensen die ons belden en vroegen of de Heer iets geopenbaard had aan ons. Ik zei 
tegen hen dat Hij ons gezegd onze ogen op Hem gericht te houden. Dit bleek het juiste te zijn),  
 
Ja, de Heer komt. Hij heeft ons hier bij Take His Heart gezegd dat Hij komt en dat we het moeten 
aankondigen. Hij heeft het geopenbaard dat het het seizoen van Zijn komst is. Hij heeft ons niet gezegd 
wanneer Hij komt, maar er zijn nog steeds mensen die het proberen uit te zoeken en daardoor missen Gods wil 
missen. Het visioen waardoor dit artikel ontstond, is een voorbeeld van die situatie. De vraag die ik voorn die 



mensen heb is deze, ”Waarom denk je uit te kunnen zoeken wat Jezus Christus Zelf niet weet?” Het volgende 
verzen spreken over de komst van de Heer en de opname: 

Mark 13: 21 - 37 
  En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet. 
 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te 
verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd! 
Over de wederkomst 
Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. 
En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. 
En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 
En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het 
uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels (de opname). En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; 
wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is (het seizoen). 
Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is. Voorwaar, Ik 
zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde 
zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van dien dag en die ure weet 
niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. (Wat ik onderstreep heb gaat niet 
over het voorbijgaan van  hemel en aarde, maar over wat de Heer zegt over Zijn komst) Waarschuwing tot 
waakzaamheid Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is. Want de Zoon des mensen is als 
een mens die, buiten ’s lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk (lees 
wat de Heer openbaarde over hen gericht zijn op de opname begrijpen niet “elk zijn werk”), en den 
deurwachter( ware wachters, ware profete) gebood, dat hij zou waken; Zo waakt dan (want gij weet niet, 
wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den 
morgenstond); Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: 
Waakt. 
 
’  

Er zijn die claimen wachter te zijn die geen wachter zijn! De Heer heeft hen niet de opdracht te geven te waken. 
Er zijn er die wachter zijn, maar niet de manieren van de Heer geleerd hebben dus gaan ze de fout in. In wat de 
Heer voor dit artikel vastgesteld heeft zien we wat een wachter die de fout is ingegaan moet doen. De Heer zei, 
Drink van Mijn wijn en leer Mijn wegen, want Ik ben de Weg.  

Als de Heer je gezegd heeft dat je een wachter bent, heeft Hij onthuld wat voor soort wachter je bent? Ben je 
een wachter voor een gebedsgroep, voor een kerk, of voor de wereld? 
 
Een wachter op de muur geeft verslag van wat hij ziet en alleen van wat de Heer zegt dat hij moet  zeggen. 
Verder niets. Er zijn veel wachters beïnvloed door de python geest, zonder dat ze het zelf weten! Sommige 
visioenen zijn van  Python!  Sommige mensen hebben werkelijk wat gezien of gehoord van God, maar Python 
interpreteerd het door hen heen in plaats van dat ze God interpretatie laten tonen en wat ze moeten zeggen, 
als ze al iets moeten zeggen. (Denk eraan dat ZIjn gedachten niet onze gedachten zijn, dus hoe kunmne we 
dingen goed samenvoegen met ons verstand zonder Zijn aanwijzingen en hulp?) Python houdt ervan om 
mensen te zeggen wat ze moeten doen. Soms moeten we op God wachten. He tis gewoon, “ het visioen zal 
voor zich spreken”. 
 
Habakkuk 2:3 Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet 
vervuld, 
wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven.. 
 
Er zijn enkele mensen die proberen om Gods kalender door middel van studie vast te stellen. We moeten kijken 
naar wat God zei in ‘Onbekende wateren’: 
 
“...Sommigen hebben hun eigen kalender gemaakt vanuit Mijn Woord, maar ze hebben het mis. Zelfs zij die ik 
een gave gegeven heb hebben hun eigen kalender maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik onthul Mijn 
kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren ..” 



De Heer heeft altijd Zijn kalender stap voor stap onthuld, lees de Bijbel! De slag om Jericho is een goed 
voorbeeld. We moeten begrijpen dat de vlekkeloze bruid  zal weten wat er werkelijk aan de hand is meer dan 
iemand anders omdat ze de wegen van Heer geleerd en Zijn Kalender gevonden  heeft. 
 
“...Zij die Mijn wegen leren, en mijn kalender vinden, zullen met Mij rijden op de vleugels van een vogel naar de 
overwinning. Ik heb de Weg ontworpen. Ik ben het, het is Waar, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft 
Mijn doel. Weet dat Mijn kalender kracht van is. Tijd is kort. “'Kom naar voren, Bruid!’ ….” 
 
De heer zei, “kom naar voren Bruid!”…. De Heer zegt dat Hij Zijn kalender stap voor stap onthuld, een parralel 
beeld van hoe de Heilige Geest onderwijst en leidt, hier een beetje daar een beetje. Als voorbeeld, recent 
onthulde de Heer aan ons dat er een catastrofe in de USA staat te gebeuren, dat we ons erop moeten 
voorbereiden! Enige tijd daarvoor had de Heer onthuld dat de dingen moeilijk gaan worden! Tel dat deze 
“dingen van de Geest”betekenen dat we voedsel moeten verzamelen? Wat moeten we doen? Betekend het 
dat we ons erop moeten voorbereiden dat de site een groot aantal bezoekers gaat krijgen? Het kan!   
 
Korte tijd nadat deze informatie aan ons was gegeven, liet de Heer me zien dat de kerk er niet op voorbereid is 
een oogst binnen te halen. Samenvoegend met wat de Heer mij over een grote catastrofe getoond had, geeft 
het een heel ander beeld van een grotere waarde en een groter doel  dan gewoon het verzamelen van 
voedsel.  
 
Begrijpt de kerk dat, in deze eind tijd rampen, de Heer de oogst binnen wil halen? IIn een scene werd mij 
getoond dat de kerk in de wereld niet de juiste manieren heeft waarop de oogst binnen moet worden 
gehaald! Ben je klaar om op de vleugels van een vogel met de Heer naar de overwinning te vliegen?, zoals Hij 
getoond heeft? In zijn huidige toestand, zal de kerk in de wereld zijn roeping mislopen tenzij het de kalender 
van de Heer vindt en Zijn manieren leert begrijpen. (wanneer je gericht bent op de opname, read God Deals 
With Rapture Doctrines ´Opname Leerstellingen van mensen´ Dutch pdf aanklikken, om je te helpen je 
gerichtheid juist  te krijgen) 
 
De kerk heeft het nodig om zichzelf op orde te brengen met de hulp van de Heer en de Python in zijn gelederen 
te stoppen (Boot Camp). Het moet de vals wachters muilkorven zodat het volledig goed kan functioneren, 
volgens het plan van de Heer. Begrijp je dat deze valse wachters, die brede lippen en duisternis in hun mond 
hebben, de Heer daadwerkelijk belemmeren? In een recente samenkomst corrigeerde iets wat we aan het 
doen waren in een Gouden Samenkomst en Hij zei, “Belemmer Mij niet!” Het is het gevecht en het plan van de 
Heer. We moeten Zijn strijd en plan als kinderen volgen. 
 
Als we gericht zijn op het uitzoeken van tijden of wanneer dingen gaan gebeuren, kunnen we niet gericht zijn 
op wat de Heer doet..Als we niet weten wat Hij in het bijzonder aan het doen is, dan lopen we het risico Hem 
en Zijn plannen  te belemmeren  Een valse voorspelling brengt verwarring en vernietigd geloof in het lichaam 
van Christus, speciaal in baby christenen, als het niet gebeurd! Nu begrijpen we waarom de Heer zegt tegen 
hen die meestal prediken over wanneer dingen gaan gebeuren, en dat de Heer komt in een specifiek moment 
in de tijd.  “Wee aan hen met grote monden en vlezige lippen, die duisternis spreken tot Mijn mensen. Drink 
van Mijn wijn en leer Mijn wegen, want Ik ben de Weg. Dan zul je lippen hebben die fijn en smal zijn vol van 
licht.” 
 Ik hoop iedereen het dit kan horen: 
“...Hoor je? Ben Ik niet God? Ik zeg, “Kom” Ik roep je naar Mijn wegen en Mijn kalender van gebeurtenissen. De 
kerk in de wereld heeft zijn kalender en Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun eigen kalender gemaakt vanuit 
Mijn Woord, maar ze hebben het mis. Zelfs zij die ik een gave gegeven heb hebben hun eigen kalender maar Ik 
ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik onthul Mijn kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren, en mijn 
kalender vinden, zullen met Mij rijden op de vleugels van een vogel naar de overwinning. Ik heb de Weg 
ontworpen. Ik ben het, het is Waar, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn doel. Weet dat Mijn 
kalender kracht van is. Tijd is kort. “'Kom naar voren, Bruid!’ ….” 
 
Ik hoop ook dat iedereen dit hoort: “Wee aan hen met vlezige lippen...” 

PDF of this information      The Spotless Church! De Vlekkeloze kerk  Uncharted Waters! Onbekende wateren 

 

http://www.takehisheart.com/raptureofthechurchdoctrines.htm
http://www.takehisheart.com/bootcampforthebrideindex.htm
http://www.takehisheart.com/pdf/woetothose.pdf
http://www.takehisheart.com/prophecy.htm
http://www.takehisheart.com/instructionsunchartedwaters.htm


 

 
 


