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Dit boekje bevat uitsluitend boodschappen welke
de Heer van het Leven in visioenen aan Zijn "diena
res"heeft bekendgemaakt voor Zijn gemeente, Zijn o
vergebleven volk.
"Daarna zal het geschieden, dat Ik
Mjn Geest zal uitstorten op al wat
leeft, en uw zonen en uw dochters
zullen profeteren; uw ouden zullen
dromen dromen; uw jongelingen zul
len gezichten zien. Ook op de dienst
kriechten en op de dienstmaagden
zal Ik in die dagen Mijn Geest uit
storten."

Joël 2:28,29

Bovenstaande woorden uit de Bijbel beginnen m
vervulling te gaan ook wat betreft de gezichten, en
voor ons is dit een teken dat de komst van de Brui
degom nabij is, zelfs voor de deur staat. Het midder
nachtelijk uur komt naderbij.
Daarom willen wij
Gods volk deze aantekeningen ter hand stellen. Wij
hebben in de marge naar de Bijbelteksten verwezen,
zodat deze waarheden kunnen worden getoetst aan
het Woord van God.
1 Thess. 5: 21
"Toetst alles en behoudt het goede".
Met de gelovige bede dat deze boodschappen aan
velen hoop en bemoediging zullen brengen, sturen
wij ze naar Zijn eigen volk nu wij de tijd van vervol
ging en beproeving tegemoet gaan. Laten wij stil
zijn en luisteren naar wat de Heer ons, kinderen van
deze aarde, te zeggen heeft. Hem zij in de gemeen
te lof, dank en ere toegebracht. Nu en tot in eeu
wigheid.
"Om niet hebt gij het ontvangen,geeft het om niet."Matth.10:Bb
Maranatha ! Kom Here Jezus !
De Finse uitgeefster
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DE ROEPING
" Ik heb je geest weer tot Mij opgetrokken,opdat
Ik je zou kunnen onderwijzen en je duidelijk zou kun
nen maken wat de taak van de gemeente 1s m de
eindtijd.
In Mijn Woord staan wel aanwijzingen over de
door Mij gegeven heilige opdracht. Maar jullie bewo
ners van de aarde, verstaan Mijn Woord zeer onvol
komen, omdat zich door uw ongeloof als het ware
een grauwe staar heeft ontwikkeld in uw ogen. Daar
om kunt ge de waarheden van de apostolische ge
meente, die voor u bedoeld zijn, niet gewaarworden.
Velen van u hoor Ik vaak zeggen: "In onze tijd berei
ken wij in de gemeenten niets met een dergelijke
manier van werken, omdat wij mensen van een ande
re tijd zijn."
Daarom heb Ik besloten, in de eindtijd voor Mij
zelf als gemeente een groep te kiezen uit de nede
rigsten op aarde, die totaal niet in tel zijn, en die
Mijn komst verwachten.
Jij, Mijn kind, mag hier bij Ons komen om aanwij
zingen te ontvangen over het werk en de wijze van
leven in de gemeente. Dit moet je onderwijzen aan
de geringsten onder de geringen. Als zij zich bekeerd
hebhen, onderwijs hen dan de ware wijze van leven
in de gemeente van God, waarover je hier gehoord
hebt en die geopenbaard is in de Heilige Schrift: hoe
belangrijk de wedergeboorte is, het geloof, de recht
vaardiging en heiligmaking van geest, ziel en li
chaam, door te streven naar het bereiken van heili
ging in eigen leven.
Voor zulk werk moet men rijp zijn. Wegens de
duisternis van de aarde en de verkeerde zeden die
daar heersen, vordert Mijn werk in Mijn dienaren
slechts zeer langzaam. Met het oog hierop heb jij,
Mijn kind, het wonderbare voorrecht om dikwijls in
visioenen, door Onze engelen gebracht, tot Mij te
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komen, zodat je nauwkeurige aanwLJzmgcn l<unt ont
vangen over Mijn werk in d� e�ndt.ijd. Omda�. de zon
de onder jullie heerst kun Je m Je natuurll)ke toe
stand Mijn aanwijzingen niet begrijpen, en kun je e
venmin Mijn tegenwoordigheid verdragen. Door de
heiligheid en het stralend licht van M�jn tegenwoor
digheid zou je blind worden ! Daarom i� het noodza�
Openb.l:17 kelijk dat je lichaam als het ware dood 1s om deze vi
sioenen te kunnen ontvangen. Maar hier, nadat Onze
dienaren je hebben gezalfd met heilige olie en je. he?
ben bekleed met een hemels wit gewaad, zul Je m
staat zijn met Mij te spreken, om Mijn aanwijzingen
in acht te nemen en om Onze gast te zijn.
Je zult in Mijn werk een grote verantwoordelijk
heid hebben. Ik zal grote eisen aan je stellen, omdat
je Mij hebt gezien en Mijn wil hebt gehoord. Wandel
Gal.l:12
hierin en wees standvastig !"
ONTWAAKT!
" Dit is het oordeel over de naties, over de ver
schillende landen en vooral over hen die het Woord
verkondigen:
. . ZiJt
. . lauw! 11
Openb.3:15
"Waart gij maar koud of heet ! Maar gl)
Nog zal Ik Mijn volk voor een korte tijd zoeken,. I�
zal u op de proef stellen en wachten op degenen die
Ik gekozen heb. Voor u heb Ik de straf al vast.�este�d.
Maar omdat op v.erschillende plaatsen door M1Jn. uit
verkorenen, de nederigsten en geringsten van het
land, gebeden werden opgezonden, heb Ik uitstel gege
ven en heb Ik Mij erbarmd over de aarde en haar bewoners.

zal Ik toestaan dat er over de volkeren van de we
reld tijden van vuur komen, ernstige verdrukkingen
zonder einde, vervolgingen, duisternis, plagen, pest
en honger. Maar gij, Mijn bruid, Ik heb u met onder
scheiden tekenen toegerust: U bent een overwinnaar!
U zult overwinningen gaan behalen met de branden
de toorts in uw hand, de tekenen van het bloed in
uw hart, en het teken van het kruis op uw voor
hoofd!
Wanneer alle rampen losbarsten op aarde, zul je
er op uitgaan om zielen te zoeken en de bràndende
toorts heimelijk naar de enkelingen te brengen. Op
deze wijze zal de laatste taak vervuld worden. Zelf
zul je ook honger lijden. Je zult de toorts niet dra
gen te midden van pracht en praal. Voordat evenwel
de donkerste nacht aanbreekt zal Ik Mijn hemel ope
nen en nederdalen om de Mijnen op te nemen.
1 Thess.4:
Voordat dit gebeurt zal er ook een tijd van be 16-17.
proeving zijn voor het volk van het kleine Finland.
Daar de uitverkorenen van dit land, de nederigsten,
heimelijk hebben gebeden, heb Ik ook jullie uitstel
verleend. Doe boete - gij die Mijn Naam op uw lip
pen draagt ! Of gelooft ge soms dat uw land de
straf zal ontlopen ? Het is niet nodig de juiste tijd
te weten; maar moeilijk zal het zijn. Och, Ik wilde
wel dat jullie zouden geloven, zodat Ik jullie niet
zou behoeven te straften !"

Gij, Mijn bruid, leg uw misleidende klederen af!
Ga de stroom in en wordt gereinigd, hef je gelaat
op, dan zal Ik je dopen met vuur en je �einige� met
Mijn bloed; Ik zal je bekleden met een nieuw Wit ge
waad, Mijn zegel in je verbergen, en je heiligen. Dan
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OVER HEJLIGMAKING

1 Thess. 5:
23-24

Fil.1:6

Filippenzen
2: 13-15

Col. 3: 12-14

"Als jullie geheiligd zijn, zijn jullie apart gezet om
Mijn volgelingen te zijn - geheiligd naar geest, ziel en
lichaam - ' teneinde Mij met jullie hele leven te dte. .
nen. Dan zullen jullie niet langer spreken over hedig_making, maar leven als geheiligde mensen; dat wil
zeggen: jullie zullen overwinnaars zijn over elke zon
de.
Dat zijn jullie natuurlijk nog niet, maar Ik zal jul
_
lie, uitverkorenen van Mijn gemeente in de emdtl)d,
zover brengen. Jaagt er met elkander naar dat m het
geloof te bereiken. Wees niet alleen tevreden met een
mondelinge belijdenis, maar streef er naar zo te lev�n
en te strijden dat jullie de overwinning behaalt op Je
eigen lichaam, met zijn vele zondige neigingen, en
wordt op die manier geheiligd.
Want het is Mijn wil om in jullie te wonen - niet al
leen door het belijden van het geloof, maar door we
zenlijk in je te leven. Dat wil Ik graag zichtbaar
maken in jullie, zodat het jullie ogen uitstraalt, het
doorklinkt in jullie woorden en het zichtbaar wordt in
de inspanningen die jullie je getroosten. Wanneer dit
bereikt is, zullen jullie die heiliging in de geest bezit
ten, waarnaar jullie ook zullen streven om voor je li
chaam te verkrijgen. Dan zullen die eigenschappen
aan het licht treden die ware heiligen behoren te bezitten: de grote en heilige gaven van de Gemeente -;
het geloof zal doorbreken, geloof dat nergens bang
voor is, geloof dat niet te rade gaat bij vlees en
bloed. Het is bereid om de weg van het KRUIS te
gaan wanneer het - onder dankzegging - de Heer van
de heiliging vraagt om tijdelijke zowel als eeuwige ga
ven.
De geheiligde ziel is niet uit op enige beloning, en
wil geen zakelijk voordeel halen uit het Christen-zijn.
Het leven van zo'n ziel wordt gedragen door het ge
loof; die ziel zoekt naar ware heiligmaking en verlangt
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naar de liefde van de gemeenschap van de apostelen;
deze dient de lijdenden en vergeet zichzelf. Zo is het
een geheiligde ziel! Er zijn echter slechts heel weinig
van zulke zielen onder jullie, en bovendien worden zij
zo vaak verkeerd begrepen en zelfs veracht. De waar
heid is echter als volgt: de gemeente van de eindtijd,
die Ik tot Mij zal opnemen, m o e t dit bereikt heb
ben! En Ik zal slechts diegenen opnemen, die overwinHebr.12:1
naar zijn over elke zonde.
Wie Mij liefheeft, zal Mij ook met blijdschap ge
hoorzamen door Mijn wil te doen, niet alleen met
woorden maar ook in daden en in waarheid. Die be- Joh.14:21-24
lijdt heiligheid niet alleen met de mond, maar leeft in
heiligheid, daar hij zijn geest, ziel en lichaam op het
altaar van heiligheid legt.
Hoe vaak moet Ik met diepe droefheid vaststellen,
dat jullie, leden van de gemeente van de eindtijd, kin
deren van de aarde, met grote woorden over heilig
heid spreken zonder dat het een realiteit is in je ei
gen leven. Zeer velen van jullie weigeren volledig de
heiligmaking in eigen leven en leren zelfs tegelijker
tijd aan anderen dat zoiets in dit tijdelijke leven nooit
te bereiken zou zijn.Hoe fout zijn deze gedachten
over dit alles! Zij negeren Mijn woorden in de Heilige
Schrift waar te lezen staat: "Weest heilig, want Ik
ben heilig.. " Als het niet mogelijk zou zijn geweest Leviticus
hier op de oude aarde heilig te worden, zou Ik tegen 19:2
jullie, kinderen op aarde, dit nooit gezegd hebben.
Alleen al dit feit behoorde voor jullie een overtuigend
bewijs te zijn dat het mogelijk is gedurende de pel
grimstocht op aarde heilig te worden ! Hoe gelukkig
zijn diegenen van Mijn uitverkorenen op de oude aarde
voor wie het verkrijgen van zo'n hoge graad van heiligheid reeds een verheven doel is geworden in hun
aardse leven !
Daar de zonde zoveel verdorvenheid heeft gebracht
gaat het bereiken van dit verheven doel slechts zeer
langzaam in MiJn kinderen, maar toch gaat het stap
voor stap voorwaarts. En geleidelijk houden zij op
voor zichzelf te leven, maar leven uitsluitend voor
Mij, de Heilige.
1 Petrus 1:
15-16
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Uur na uur leren zij meer en meer hun blik stand
vastig op Mij te richten met kinderlijk vertr?uwen.
Terwijl hun liefde voor Mij toeneemt zullen ZlJ door
het geloof veranderd worden wanneer zij naar Mij
.
opzien. Wanneer zij het een na het ander overwinnen,
zullen zij de volle heiligheid hebben bereikt als zij
bij de paar Jen poorten van de eeuwigheid aankomen.

Lucas 12:49

Wie dat niet gelooft is geen volgeling van Mij en is
Mijn trouwe vriend niet. Ieder die Mij liefheeft 1s
trouw en nederig, en streeft steeds naar een hoger ni
veau. Hij brandt van vurige liefde gelijk een gloeiende
kool om door Mij gebruikt te worden.
Hoe vurig wens Ik dat het vuur van de heiligheid
reeds in jullie ontstoken was, gemeente van de eindtijd!"
A@

OVER HEILIGE LIEFDE
"De liefde is zuiver, de liefde is duurzaam en hei
lig. Tijdens je wandel op aarde kun je par �ls van lief
de vinden - de allerschoonste onder de juwelen. Je
staart er met bewondering naar en je zou wel willen
dat één ervan je leven zou mogen sieren. Maar hoe
meer je er naar ver langt dat kostbare kleinood als een
hartewens in je leven te bezitten, als een diadeem
met juwelen op je voorhoofd, des te verder zul je
van de parel verwijderd zijn.
Je opent zelfs de
vensters van verscheidene harten
en kijkt naar
binnen om de parels te vinden waar je naar verlangt
maar tevergeefs.
Waarom is dat zo ? Omdat de aarde zo duister is
en omdat de lage motieven de zuivere idealen hebben
verduisterd; daardoor zijn ook de normen van de men
sen met betrekking tot de heilige en zuivere dingen,
vriendschap en liefde, verduisterd, ma terialist1sch en
sensueel. Zij zoeken naar hun geluk, de zogenaamde
"liefde" - waar hun dorstig hart naar verlangt - met
verkeerde motieven en met lage genoegens.
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Maar luister, jij pelgrim in de woestijn, jij pelgrim
op de oude aarde, ook Ik fluister enkele woorden over
heilige liefde in je oren. Zoals Ik in het begin heb ge
zegd: De liefde is zuiver, duurzaam en heilig. Maar
om zuivere, duurzame en heilige liefde te verkrijgen
moet je eerst verbroken worden, gedurende je wandel
in deze aardse woest ijn. Eerst wanneer er niets meer
in je gevonden wordt dat nog verbroken moet worden,
en wanneer je alle hoop op je zo begeerde juweel hebt
opgegeven, dan kom Ik naast je lopen: Ik zal je hart
aanraken en je bloementuin zuiveren en zal je Mijn ei
gen leven schenken dat op het kruis verbroken werd
en dat bestrooid is met vuurrode bloemen. Je zult een
nieuwe geur in je leven krijgen, een witte edelsteen,
waarop Ik een nieuwe naam zal schrijven met Mijn
hand die op het kruis is doorboord.
Eerst wanneer je dit alles hebt ervaren, pas dan
heb je de eerste edelsteen gevonden en kun je op zoek
gaan naar nieuwe parels van liefde. Je zult die parels
ook altijd vinden en ze zullen je leven sieren met hun
meest schone glans. De parel yan liefde, waar iedere
pelgrim in de woestijn en elke bewoner op de oude
aarde naar ver langt, wordt aan weinig, zeer weinig
mensen geschonken. Dat komt omdat de aardse, ver
keerde en zondige norm omtrent de liefde hen zozeer
heeft verblind dat zij de hoedanigheden van zuivere
liefde niet kunnen zien.
Heilige liefde gaat dit alles te boven en tracht
steeds hoger en hoger te komen. Zij zal niets nalaten
om het hoge doel te bereiken: zuivere, dienende, onzelfzuchtige en grenzenloze liefde. Zo'n liefde vraagt 1 Cor.13:1-8
nietsvoor zichzelf en geeft alles op. Heilige liefde is
niet egoistisch en absoluut niet tevreden met zichzelf;
zij dient en verricht heldendaden; zij is bescheiden,
gebruikt niet veel woorden en zoekt "zichzelf" niet.
Het "eigen IK" en heilige liefde zijn steeds in strijd
met elkaar, zij verschillen van elkaar als dag en
nacht.
- 11 -

Openb.2:17

Als je in je leven de parel van liefde,
die
Je je
schat kunt noemen, wilt bezitten, laat je dan door Mij
verbreken. Doe afstand van je eigen "IK" met al zijn
eisen en voornemens. Vergeet jezelf op deze manier!
Streef ernaar de bergtoppen te bereiken, door je
vriend (de schat) lief te hebben en de lijdende mens
te dienen. Dan zul je de parel vinden waar je zo naar
verlangt, wanneer ware liefde en edelmoedigheid sa
men gaan, en zij stilzwijgend onder Mijn banier staan.
Zij verwachten de heerlijkheid van de heilige ster, om
steeds meer glanzende parels van liefde te vinden uit
de heilige tuin van de heiligmaking, uit het heilige
rijk der liefde, waar Mijn. mooiste bloemen bloeien.
Dit vormt de inleiding tot heilige liefde.
Jij pelgrim op aarde, ken je deze geluiden in je ziel ?
Glanzen je ogen als de sterren, draagt je ziel de glan
zende parel in zich, en bevindt zich de nieuwe witte
steen met de nieuwe naam in je hart ?
Pelgrim, zoek je op aarde
de parel der liefde,
ga dan na of dit lied
wel weerklank vindt in je ziel
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DE KOSTBARE STEEN DER LIEFDE

Matth .18:
23-35

Ware liefde moet door het vuur gaan, want liefde
is als een kostbare steen. Hoe heter het vuur, des te
meer schittert hij. Hij straalt als de zon en zal vreug
de brengen aan degene die hem bezit.
Mijn kind, om heilige liefde te verkrijgen moet je
_
_
beproevingen van allerlei aard doorstaan. Jullie bewo
ners van de oude aarde zien van de liefde alleen maar
de oppervlakkige vormen, die als bloemen slechts een
ogenblik bloeien. Als het gevaar komt verdwijnt die
bloemengeur, en de bloem die "liefde" was verandert
in een distel. De vriend sluit zijn poorten voor de
vriend; en evenals de onbarmhartige knecht, kijkt hij
- 12 -

hem boosaardig aan, hoewel hij zoeven nog zijn
vriend was. De vijand heeft hen heel scherp in de ga
ten gehouden en heeft zijn dodelijke pijl op hen afge
schoten. De eerstgenoemde vriend werd zijn slachtof
fer, maar de vijand lag ook op de loer voor de twee
de als zijn prooi, en wat hij verwachtte gebeurde: nu
liggen ze daar beiden, gevallen en bedekt met won
den ...
Hoeveel van Mijn kinderen zijn op deze wijze om
gekomen! Zij hebben hun tijd doorgebracht met hui
len dat hun leven een puinhoop was geworden, totdat
zij uiteindelijk wegkwijnden en stierven .. - Ware liefde zoekt zichzelf niet en wordt niet verbitterd. Wan- 1 Cor .13: 5
neer je werkelijk een vriend wilt zijn, zoek dan naar
de heilige liefde!
Heilige liefde gebruikt niet veel woorden; in plaats
daarvan volvoert zij edele daden. Het is de soort lief
de die dient en daardoor zichzelf geheel vergeet. Als
je een dergelijke liefde vindt, dan bezit je de meest
waardevolle kostbare steen. Al het andere, ook de ga
ven die vanuit de hemel gegeven zijn, worden achter
gelaten op de grens van het oude en het nieuwe land.
Maar de geheiligde liefde zal bewaard worden tot in
het Paradijs als de heiligste parel. Gelukkig is hij,
die na zijn wandel op aarde onder de schatten van
zijn hart de kostbare steen der geheiligde liefde be
zit.
Deze steen is zuiver, wit en rood: dat betekent
reinheid, kracht, vuur en eeuwig leven. Als jij, Mijn
kind, deze kostbare steen wilt bezitten, wees dan
niet bang voor het vuur en de beproevingen, die je
zult tegenkomen op de levensweg. Wanneer je een ge
vaar ziet, roep dan onmiddelijk de Heer der genade
om hulp! Wanneer je ziet dat je vriend op de rand
van de afgrond op het punt staat in de diepte te val
len, red hem dan met de warmte van deze kostbare
steen en je voorbede, opdat hij niet in de diepte
stort.
Wanneer je zo handelt, ben je een echte vriend;
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je hebt zonder woorden, door in liefde te handelen en
met een dienend hart je vriend gered.
Deze daad
staat tot verheer !ijking van je ziel opgetekend in de
hemel voor de hoogste troon in het heilig!>t gerechts
hof. En deze kostbare steen zal na zulke daden nog
meer stralen.
Zonder- vuur-pr-oef wordt er- geen geheiligde liefde ge
vonden !
Vooruit mijn kind, streef ernaar deze te verkrijgen!
Dan zul je alle beproevingen doorstaan zonder er voor
te willen vluchten, en zonder je vriend te veroordelen
die de proef misschien
niet
heeft
doorstaan.
Wanneer je, temidden van de stormen, fouten ziet bij
elkaar, stap dan niet, zoals de wereld doet, uit het
rijk der liefde in dat van de haat. En oordeel elkaar
ook niet op de wijze zoals
de
wereld
dat
doet.
Wanneer je zwakheden ziet in een ander, probeer deze
door liefde te overwinnen. Leef biddend en in liefde! "

-
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DE BRUIDEGOM KOMT,
BEREIDT U VOOR !

Openb.3 :
14-22
Eph.5:16

Openb.13
12-18

" De tijd waarin je nu leeft, is de voorlaatste tijd,
de tijd van verootmoediging. Ik heb deze tijd voor een
bepaalde periode toegestaan. Deze is bedoeld om de
slapenden te wekken en Mijn hemels licht te ontste
ken temidden van het lauwe Laodicea. IK geef de
mensen opnieuw gelegenheid om de tijd te benutten
en de paarlen poorten van Mijn stad binnen te gaan.
Iedereen krijgt deze gouden gelegenheid om of de
waarheid in hun leven om te zetten in woorden en da
den, of - wat het tegenover gestelde is - hun christe
lijk geloof te tonen door grote toespraken, terwijl zij
in feite door hun manier van leven voor het "beest"
buigen, zoals de meesten van hen zullen doen. Dan
zullen velen om materialistische redenen afvallen van

- 14 -

het geloof, omdat hun buik hun God is.
Daarom ben IK reeds begonnen om voor MIJZELF
fakkeldragers uit te kiezen. Wanneer de nacht het don
kerst is, zal deze schare fakkeldragers door de nacht
trekken, langs de menigte die eer bewijst aan het
"beest", - en vervolgens de bergen beklimmen om in
eenzaamheid te bidden ..
Een deel van hen zal gedood worden, zodat het getal van de martelaren vol zal zijn.
Openb.6:11
Een deel zal worden opgewekt uit de graven.
1 Thess. 4:
15-18
Een deel zal levend opgenomen worden.
Dan zal de Bijbel niet langer worden gelezen maar
fluistert men elkaar in het geheim gouden paarJen toe
uit de Heilige Schrift, die men in het hartt bewaard heeft.
Deze schare fakkeldragers, die de wederkomst van
de Bruidegom verwacht, getuigt van de Bijbel doorhun levenswijze , waar zij ook gaan.In hun mond is
geen leugen te vinden. De weg die zij gaan is rein en
heilig. Zij zijn gereinigd van elke onzuiverheid in de
oceaan van bloed en door de doop met vuur. Zij zijn
geheiligd dank zij Mijn wonden. Met de fakkel in de
rechterhand en het kruis in de linkerhand, gaan zij
voort op de weg die leidt naar het heilige land van
Eden. Iemand die onrein is kan die weg niet bewandelen. Zij dragen het kruis in de linkerhand en zijn gouden glans schittert in het licht van de fakkel: dit is
het beeld van het geheim van de kruisweg. Het vuur
van God werpt evenals de fakkel in de rechterhand
zijn licht op het kruis. Dit is de verklaring van dit
beeld: de weg van het kruis onder de leiding van de
Heilige Geest wordt steeds stralender, tot alleen het
kruis overblijft. Gods vuur beweegt zich voorwaarts.
Dus blinkt het kruis, dat in het begin van de weg
een zware Jast voor de peJgri m is geweest, nu meer
dan goud ! In het licht van deze hemelse fakkel is de
peJgr i m een vriend van het kruis geworden, tot de
laatste bitterheid van de aarde verdwenen is en de
poort van Eden voor hem is geopend. Daar blijven
zowel het kruis als de fakkel achter en door de ver-
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Openb.14:
4-5
Jes.35:8
Hebr.10:10

-

dienste van Mijn kruis wordt de begenadigde ziel in
1 Cor .13: 13 Eden gekroond met het eeuwige leven. Geloof en hoop
blijven achter in het land waar men ze nodig heeft. In
het nieuwe land, in het Eden van de heiligen, zal de
pelgrim alleen liefde vinden die de kroon is van alle
vol maaktheid.
Mijn uitverkoren volk, fakkeldragers van het licht, dit
is jullie doel.*

Openb. 2: 7

Diegenen onder jullie die tot aan het einde trouw blij
ven aan dit licht - zoals Ik het nu uit de Heilige
Schrift zal verklaren - zullen door Mijn verdienste het
land van Eden van de heiligen beërven :
Meer
meer
meer
meer
meer
meer
meer
meer
meer

Lucas 12: 38

geloof in het W oord
zijn-als-een-kind,
ootmoed,
zelfverloochening,
rechtvaardig leven,
waarbij aJJes wordt opgeofferd,
dienende liefde,
ijver tot heiligmaking,
geloof dan beleden kan worden,
wakend Christendom,
waarbij jullie ieder ogenblik Mijn
komst verwachten, zonder te weten,
welke wake de laatste is."

* Onder fakkeldragers van het licht wordt het gehele
volk van God bedoeld, dat de volledige waarheid van
de Bijbel heeft aangenomen - zowel persoonlijk als in
groepsverband.
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DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
" V o o r de wederkomst van Mijn Zoon, die nu
ook tegen je spreekt, - want door Mijn Zoon spreek IK
Hoor naar Hem ! - verzamel IK uit alle plaatsen van
de oude aarde, een volk dat geen enkele godsdienstige
gemeenschap vertegenwoordigt,
alleen de levende
Jezus Christus. Voor hen is Mijn komst het hoogste
verlangen van hun hart. Zij spreken er over, en bovenal: zij handelen er naar, wakend en met veel gebed.
Zij proberen kinderlijk te geloven, nederig te zijn en
volkomen gehoorzaam, zelfs in de tijdelijke dingen.
Voor alles streven zij naar heiligmaking en dienende
liefde. Het leven van de gemeente is hetzelfde als dat
Zij houden niets
van de eerste Christengemeente.
voor zichzelf. Wanneer de tijd van de antichrist aan
breekt, de gelovigen vervolgd worden en alle geloofs
gemeenschappen zullen verdwijnen, zal deze schare
van Mij buiten de legerplaats staan en wachten op
Mijn komst.
V o o r die tijd leert Mijn volk de volmaakte gemeenschap der heiligen, ook op economisch gebied.
Als dan het bevel van de
antichristelijke
regering
komt dat niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij
behoort tot de gemeente van die tijd, die tegen de
waarheid zijn, dan zal Mijn uitverkoren volk een volledige eenheid onder elkaar kennen. De boeren en de
ambtenaren van Mijn volk zullen één zijn in de Heilige Geest. Zij zuJJen elkaar kennen in dienende liefde,
want het laatste kenmerk van het werk van de eind
tijdgemeente zal de dienende liefde zijn. Zij brengen
in hun leven en met hun gehele wezen de geheimenissen van de Bijbel tot uiting. En in het geheim fluistede
Bijbel, die zij in de
ren zij de waarheden van
goede dagen in hun hart hebben opgenomen, en de betekenis daarvan.
In d i e tijd zal het verboden zijn openlijk de Bij
bel te lezen, maar er zullen ook velen zijn die een
- 17 -

-

Lucas 9:35

Hand.2:41-47
Hand.4:32-37
1 Joh.2:18
Dan. 7:21

2 Thess.2:
3-4
Openb.13:17

Joh.10:16

Lucas 21:
34-36

Rom. 3: 28

honger hebben naar het Woord. Dit uitgekozen volk
van het Jicht getuigt voor Mijn komst van de laatste
waarheid. Jaren geleden heb Ik dit zaad op de aarde
gestrooid, maar nu ben Ik begonnen hen bijeen te bren
_
gen die in staat zijn dit licht openlijk uit de delen.
Door hen zal Ik deze waarheid onder de Christenen
van nu verspreiden.
Zij zijn als zaad verwaaid door de wind. Maar Ik
zal ze bijeenvergaderen. Spoedig zal het één huis zijn,
een vergadering van heiligen, die eendrachtig en wa
kend bevonden worden bij Mijn komst. Deze strenge
leer van heiligmaking zal ogenblikkelijk weerstand op
roepen. Valse broeders zullen de ware broeders verra
den en overleveren. Mijn kind, vrees niet ! Als je ge
hoorzaam bent zal Ik met je zijn en je helpen. Ik heb
op de oude aarde vele uitverkorenen, nederige en op
rechte kinderen. Maar het grootste deel is valse tar
we.
Deze zware tijden zijn aan Mijn volk gegeven opdat
barrières.
Zullen
de
zij mogen worden vernieuwd.
jullie
neergehaald
worden
?
Zullen
de
harten
tussen
Mij
verbroken
worden?
Zal
het
lauwe
volk
van
voor
Laodicea Mijn heilig aangezicht zoeken? Of zullen zij
doorgaan te buigen voor een schijnchristendom en in
hun zorg voor het materiële hun eerstgeboorterecht
verkopen ?
Waakt, waakt, Mijn schapen, het roofdier ligt voor
jullie op de loer. Vlucht, vlucht, Mijn schapen , in de
spelonken van de berg Sion ! Tracht de Bijbel uit te
dragen in je leven! Laat je levenswandel daarvan ge
tuige zijn. Mijn schapen, sluit je aanéén! Wees een
éénheid, tracht heilig te worden, toon met woord en
werken hoe belangrijk de heiligmaking is! Wie van jul
lie dit w i l d o e n , die is met het goede en het
slechte dat in hem is degene die het merkteken van
Mijn bloed draagt en is verzegeld met Mijn Geest. H ij
is in en door Mij overwinnaar over elke zonde. Het
geloof wordt omgezet in !even en wordt tenslotte ge
kroond in het Paradijs.
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Wanneer jullie geliefden, daar op de oude . aarde,
deze boodschap hoort, spring dan op van vreugde als
een hert! Hef zoals de kinderen een vreugdezang aan.
Grijp de lantaren van het Jicht stevig vast! Vorm één
geheel! Weg met het strijden over dogma's! Verhoog
Mij, de Gekruisigde, en zoek naar het Paradijsl!Vergeet
jezelf en dient elkander! Dit is de weg die naar het
Paradijs voert.
Wanneer je hoort beitelen, ga er dan niet tegen in,
maar pol ijst het bij in liefde. Wanneer ook de· laatste
scherpe kanten van Mijn uitverkoren stenen weggebei
teld zijn, wordt alles weer stil op zijn plaats gelegd.
Zo begint de voJledige gemeenschap der heiligen in
het nieuwe land. Dan zal er geen beitelen meer wor
den gehoord, maar vormt de liefde de kroon van alles.
Streef er naar op de oude aarde de hoogste gaven
te verkrijgen! De hoogste gaven zijn :
Geloof
Nederigheid
Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
Worden als een kind
Liefde die zichzelf vergeet.
Alle geestelijke gaven zijn goed, maar d i t zijn
de hoogste gaven. Deze gaven zullen het kenmerk zijn
van Mijn laatste Gemeente. Maar in het nieuwe land
wacht Mijn volk nieuwe gaven.Houd uw hoge doel voor
ogen! Wees getrouw tot het einde en je zult de kroon
des levens ontvangen."

•
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1 Kon.5:
17,18.
1 Kon.6:7

OVER EENHEID EN BLOEDVERWANTSCHAP
"Luister, kind op aarde, wanneer Ik nu tot je spreek
over de heilige banden waarmee al Mijn kinderen met
elkaar verbonden zijn.
Op de oude aarde hebben jullie verkeerde ideeën o
ver eenheid. Rijkdom, eer en bloedverwantschap zijn
in jullie ogen ware tekenen van eenheid, maar dit is
een zondige opvatting. Alles wat echt is blijft van na
_
ture eeuwig bestaan. Rijkdom is dat echter niet,
Dan.4.
omdat de rijken dikwijls weer arm worden. Ditzelfde
geldt ook voor eer, omdat dit ook vergaat. Bloedver
wantschap is ook bedrieglijk, en zovelen hebben als
vreemden geleefd te midden van hun bloedverwanten
en zijn gestorven zonder enig gevoel dat zij bij elkaar
hoorden, zodat al deze begrippen werkelijk als vlese
lijk bestempeld kunnen worden. In het nieuwe land zal
niemand hierdoor erkenning vinden! In het Paradijs
kent men slechts innerlijke waarden en heilige banden.
Matth.12: En over deze dingen wil Ik momenteel met je spreken.
50
Bloedverwantschap is niet in staat om het verlan
gen van het hart te stillen. Daarvoor is een volledige
eenheid in de geest noodzakelijk,
en
alleen
dan
_
ontstaat er een heilige band tussen mensen onderling.
Dat is niet afhankelijk van vormen. Het is een gave
van de Geest die van binnenuit wordt gegeven en de
voorwaarde om dit te ontvangen: de gezindheid van
een kind, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en liefde
die zichzelf vergeet. Een natuurlijk mens is hiertoe
niet in staat. Maar Mijn Vader ziet de oprechte wil,
die er naar streeft dit hoge doel ten koste van alles
te bereiken. Dit is één van de redenen waarom zij,
die in de geest verenigd zijn, met elkaar in harmonie
leven en een diepere liefde voor elkaar ervaren dan
voor hun bloedverwanten. Dit is voor de vleselijk ingestelde mens een vreemde taa1,en onplezierig voor de
gene die zelfvoldaan is. Maar het is de absolute en

- 20 -

onwrikbare waarheid wanneer de poort van Ede'n (het
Paradijs) voor jullie wordt geopend, om de kinderen
van de oude aarde binnen te laten. Want in het Paradijs komt in geen geval iemand van de familie, dan al- Matth.10:37
leen wanneer deze voldoet aan de evengenoemde voorwaarden en het kleed draagt, dat wit gewassen is in
Mijn bloed.
Deze heilige innerlijke banden verbinden verschillen
de mensen met elkaar, ongeacht of zij bloedverwanten
van elkaar zijn. Zodra het aardse kind zich w�rkelijk
tot Mij keert, veranderen alle innerlijke verhoudingen
totaal. Vroeger was de bloedverwantschap voor alles
bepalend, maar in het leven van een kind van de Heer
bepaalt de Heilige Geest alles! Dan kan het zelfs ge
beuren, dat man en vrouw samenleven, door huwelijks
banden aan elkaar verbonden zijn, en toch twee volko
men verschillende mensen zijn, waarover verschillende
geesten regeren. Innerlijk kunnen zij niet één zijn,
want de bekeerde ziel zoekt zijn harmonie in de inner
lijke wereld bij kinderen van één en dezelfde geest.
Deze (bekeerde) ziel zingt een schoon gezang, een
heilige melodie van eenheid, in tegenstelling tot alle
verdeeldheid. Hij zingt het, ook voor zichzelf, als een
getuigenis van de liefde en van de gemeenschap der
heiligen.
Dit is de band, welke de mensen met elkaar zou
moeten verbinden! Streef er naar, zowel onder jullie
verwanten en kennissen,
alsook onder onbekenden.
Wanneer men die banden niet tot stand kan brengen,
dan zijn alle andere banden van saamhorigheid slechts
surogaat, een leeg begrip en zonde van je tijd.
Streef er naar de heilige levensweg te bewandelen.
Verwerf innerlijke schoonheid. Dat is de weg naar wa
waarden van
re gemeenschap en de onvergankelijke
het leven.
Verkondig deze boodschap op de oude aarde! Spreek
daarover tot hen die in disharmonie leven."
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DIENENDE LIEFDE

Rom.13:8,
10

"Grote wijsheid, diepe heiligheid, edele liefde en
een gerechtvaardigd leven wil Ik als een geschenk ge
ven aan hen die gesierd zijn met een kinderlijke instel
ling en gekroond met dienende liefde.
Mijn kinderen, jaag naar de hoogste gave: geheilig
de, onzelfzuchtige liefde, die zich volledig opoffert.
Degene die deze parel vindt wordt bij iedere stap die
hij doet gesierd door de heerlijkheid van dit nieuwe
land van Eden, ofschoon hij nog op aarde is. Hij denkt
niet aan zijn eigen voordeel, maar hij is op zoek naar
het geheim van de vreugde die ontstaat bij het geven.

1 Cor.12:
4-11

2 Cor. 7:1
Joh.15:17

Jullie kinderen daar op de oude aarde, overblijfsel
van Mijn gemeente, geef de begeerte van jullie vlees
in de dood! Zoek in alles Mijn wil. Wees vol liefde die
zichzelf niet zoekt, maar altijd anderen dient. Ik heb
jullie verkozen om te midden van allerlei vormen van
godsdienst Mijn licht te zijn op de duistere aarde. Als
je gehoorzaam bent zal Ik in jullie midden alle gaven
geven van de eerste gemeente. Word gereinigd, word
gereinigd, jullie dragers van Mijn fakkels. Wees gehei
ligd, wees oprecht, jullie die de bannier van het nieu
we land hoog houden. Moge de liefde onder elkander,
de eenheid van geest en de onvoorwaardelijke gehoor
zaamheid jullie in elk opzicht sieren!
Houd niets voor jezelf, maar laat net als een
rivier, al de gaven door jullie heen van de een naar de
ander stromen.

Als dit jullie doel is, jullie die de aarde bewonen,
Openb.3:15 zal het lauwe Laodicea jullie niet deren, maar zal de
heilige vlam van liefde in jullie harten branden, en in
jullie de verantwoordelijkheid voor zielen opwekken.
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O,Mijn kinderen ! Hoe vaak zijn jullie nog onwillig,
je moppert en bent ontevreden. Hoe kunnen jullie met
Mijn wonderbare gaven, stand houden in de goede da
gen, als jullie niet eerst de tegenslagen en de kleine
moeilijkheden kunnen doorstaan? Het is voor jullie ge
makkelijker op deze weg te blijven door moeilijkheden
heen dan in voortdurende voorspoed.
Jullie blik is dikwijls onvriendelijk, jullie stem kort
af en scherp. Dat geeft geen pas voor een kind van de
Heer! Blijf wakend en biddend in de heilige keten, zo
dat de vijand je niet ten val kan brengen
Mijn
kinderen, hoed je voor de koude geest van Egypte. Ver
ontreinig je daarmee niet. Waak daar zorgvuldig voor,
houd gelovig stand in gebed en blijf zo dicht mogelijk
bij elkaar. Hierin is het geheim van de overwinning
gelegen.
Dit is Mijn advies voor jullie, kinderen van de oude
aarde, jullie die op zoek z ijn naar het Paradijs, voorbo
den van Mijn laatste boodschap, Mijn laatste gemeente.
INu leven jullie nog verspreid,maar Mijn heilige gemeen
te zal vanuit verschillende groepen verzameld worden
tot een geestelijke eenheid.Zij zijn één van hart, en
hun enige getuigenis is: de verheerlijking van Mijn
kruis en het winnen van zielen voor het Paradijs. Zij
handelen overeenkomstig de apostolische waarheid en
niet volgens het algemeen getuigenis dat jullie nu op
aarde hebt. De gemeente heeft de eerste liefde, die zij
in het begin bezat, verzaakt, en heeft verkeerd zaad Openb.2:4
gezaaid.
Voor Mijn tweede komst zal Ik echter al Mijn scha
pen die verstrooid zijn vergaderen. Ik zal iedereen een
kans geven om Mijn stem te horen, Mijn laatste bood
schap: de gelegenheid om te kiezen tussen de eerste
liefde en de dode vorm van godsdienstigheid. In de Bij
bel vinden jullie de aanwijzingen. Bouw dus op die rots
en jullie zullen dat land beërven waar de bergen niet Openb.6:
15-16
op jullie zullen vallen en jullie niet zullen vernietigen.
Daar zullen jullie over de gouden straten mogen wande Openb. 21: 21
len, de geur van reine bloemen mogen inademen, en
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Openb.22:
1-2

het water des levens drinken uit de rivier, terwijl
jullie wachten om de hoogste hemelen binnen te gaan
mogen jullie het nieuwe lied leren zingen van het land,
waar de liefde uiteindelijk alles volkomen beheerst.
Bestudeer dikwijls deze boodschappen van Mij,
waardoor Ik op een bijzondere manier Mijn wil ken
baar maak. Jullie begrijpen deze vaak nog niet ten
volle en op de juiste wijze, maar te zijner tijd zal Ik
een en ander aan jullie duidelijk maken.

Ç#:5)
OVER DE GEEST VAN LICHT EN DUISTERNIS
Train jezelf en streef, Mijn dierbare kinderen, naar
nederigheid, gehoorzaamheid, kalmte, vriendelijkheid,
mildheid en dienende liefde, overeenkomstig het licht
Eph.4:1-3
dat jullie hebben ontvangen. Zorg er voor, dat je ge
weten niet belast blijft met zonden die je niet bele
den hebt. Wandel in het licht, zodat de vijand die al
tijd voor je deur ligt te wachten, niet binnen kan ko
men om in jullie midden te wonen. Met groot verdriet
moet ik jullie laten weten: hij bevindt zich reeds in
jullie burcht. Maar niemand van jullie heeft in de ga
ten gehad dat het een geest van duisternis was. Hij
kwam binnen als een engel des lichts; - zijn doel is
jullie te vernietigen. O, dat jullie de bedoelingen van
deze geest in het ware licht mochten zien! Je moet
goed opletten en rustig bidden in je hart, zowel wan
neer je alleen bidt als met elkaar, opdat de engelen
uit de duistere geestenwereld jullie niet verslaan.
Want de geest der duisternis kan je geen licht geven,
ofschoon dit er in het begin wel op lijkt. Hij zaait de
Ga 1. 5:17-21 geest van jaloezie en ruzie en is daar in feite al in ge
slaagd, ofschoon je dit nog niet ziet.

Gal. 5: 22

Mijn Geest daarentegen, brengt nederigheid, vrien
delijkheid, kalmte en rust, maar bovenal liefde. Dit
zijn de kenmerken van de Geest van het Jicht!
Zelfs al zou iemand op de manier van een engel spre
wordt geleid
ken, geloof dit niet, als zijn leven niet
- 24 -

door goddelijke liefde. Geliefde kinderen, jong en oud, Joh.13: 35
jullie moeten waakzaam blijven, om tot het einde toe
nuchter te blijven in het geloof.
Mijn kind, speciaal hiervoor trok Ik je op dit mo
ment tot Mij om Mijn boodschappen door te geven
zodat deze dwaling niet langer zou voortgaan. Die bo
ze geest, gekleed als een engel des lichts, kan dus wel
goed lijken en dingen weten van de overzijde, van het
Paradijs, niettemin is hij geen geest van het licht.
Mijn kind, vrees niet! Twijfel ook niet aan dat wat je
hoort, maar verootmoedig je weer voor Mij en erken:
"Ik ben het, die spreekt, je HEER EN JE HEILAND!"
Kruisig je eigen IK iedere dag, ieder moment.
maan elkaar, maar doe het in liefde. Als je zo
delt zal Ik de geur van het Paradijs onder jullie
spreiden, evenals Mijn hemelse gaven. Streef er
nederig te leven !"

0

Ver
han
ver
naar

1 Petr.5:5

OVER GEHOORZAAMHEID
Het kenmerk van een echt kind van Mij, waar dan
ook, zal gehoorzaamheid zijn in elk opzicht, en liefde
die zichzelf vergeet. Mijn kinderen, als dit - ondanks
je zwakte - maar met de hulp van Mijn Geest, niet ui
ter lijk te zien is, dan is er iets niet in orde met jullie
ofschoon je belijdenis oprecht kan zijn. Het licht moet
ook van buiten af zichtbaar zijn!
Matth.5:14-16
Onderzoek daar beneden op aarde heel vaak, speci
aal in deze tijd van gevaar, of het Jicht dat in je is
een wezenlijk licht in het leven betekent, of dat het Luc.11:35
licht slechts bestaat uit woorden, maar er duisternis
heerst in het leven. Als dat het geval is, kan Ik dit
land van de heiligen niet aan zo'n pelgrim geven. Pas
op ! Wees standvastig voor Mijn aangezicht, speel niet
met Mijn genade en met Mijn heilige hemelse gehei
menissen! Wandel voor Mij in het licht, en wees stand
vastig!
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Mijn tweede komst is dichterbij dan jullie
denken.
Daarom spreek Ik ook tot jullie op deze wijze, opdat
jullie de genade mogen ontvangen om jullie geweten
te onderzoeken, om voor Mij te waken, en ook om in
staat te zijn over Mijn tweede komst te spreken.
Want jullie zijn verkozen als overblijfsel van Mijn ge
meente die wakende is voor Mijn komst, en die Mijn
komst bekend maakt, zoals
er ook hier en daar
mensen waren die wachtten op Mijn eerste komst om
de gemeente te vormen.
De vanuit Laodicea bijeengebrachte gemeente, die
gekend kan worden aan de tekenen van de Geest, is
Mijn overgebleven gemeente, en het is haar taak Mijn
tweede komst voor te bereiden, daarover te spreken
en het in praktijk te brengen. Dezen zal Ik tot Mij op
nemen, om de hemelse boeken te onderzoeken en zo
Dan.7:18,
22,27.
uiteindelijk het plechtige oordeel te bespoedigen. Op
deze wijze bereid Ik de vrouw, de gemeente, voor Mij
zelf, die vanuit de hemel naar de aarde zal worden ge
Judas 14,15 zonden, om (gedurende het 1000 jarig Rijk) op een
nieuwehemel te wachten en de lofzang van de heiligen
aan te heffen. Vooraf evenwel is de dag van het oor
deel, waarop de goeden en de kwaden van elkaar ge
scheiden zullen worden.
Openb.20:
4-6.
Omdat jullie 'zo dicht bij Mijn tweede komst zijn,
moeten jullie waakzaam zijn en de tekenen der tijden
onderzoeken. Wees klaar voor Mijn komst! De anti
2 Thess.2: christ staat nu reeds voor de deur. Zijn geest heeft
7-10
reeds veel invloed. Mijn volk zal zijn vrijheid verlie
zen; dan zal men Mij in het geheim gaan vereren. Ge
bruik jullie tijd goed! Strijdt niet met elkaar onder
weg, zoals de meeste van Mijn kinderen tot nu toe ge
daan hebben. Stop met het strijden over leerstellin
gen. Zoek naar de genade van Mijn kruis en verhoog
Mijn Naam! Neem je toevlucht tot de bescherming
door Mijn bloed! Alleen daarin is reiniging gelegen
voor de arme, berouwvolle zondaar . Om wijze maag
den te zijn moeten juJJie nu de olie van het geloof in
Matth.25:
1-13.
je lampen hebben. Het zal niet lang meer te krijgen
zijn!

1 ___
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Ook wil ik op deze wijze tot jullie spreken, zodat
jullie Mijn geschreven Woord kunnen begrijpen en deel
zullen krijgen aan het helderste I icht. Deze boodschap
is bestemd voor heel Mijn volk, dat nog verstrooid is
over de oude aarde. Onderzoek de tekenen der tijd en
vraag je af hoe laat het is! Verenig jullie, Mijn scha
pen, die verstrooid zijn en leef tesamen zoals Mijn
eerste gemeente, die Ik, het geslachte Lam, voor Mij
zelf uitkoos en klaar maakte.
Wees in de dingen van de Geest en in die van de
gemeente op grond van het Woord als é é n volk, ook Hand.4:
31-33.
in de praktijk van elke dag. Dan zal er bij juJlie één
geloof bestaan en vormen jullie één Huis van God. Eph.4:3-6.
Naast de eeuwige zegen zullen jullie daar ook een tij
delijke zegen van hebben. Dat zullen jullie ervaren als
de tijd van de antichrist is gekomen en Mijn volk de
vrijheid verliest. Het zal hun niet toegestaan zijn te Openb.13:
16-17.
kopen of te verkopen als zij hun namen niet laten re
gistreren als partijleden van het politieke verbond.
Hun kinderen zullen op de scholen niet meer in Mijn
Woord worden onderwezen,
zoals nu nog gebeurt,
maar in plaats daarvan krijgen zij politieke propagan
da. Men zal mannen en vrouwen Ieren hoe zij dan hun
vaderland moeten verdedigen, maar Mijn Woord zal
vernietigd worden. Dan is het goed dat Mijn volk zich
verer)igd heeft tot één keten.
Verkondig dit! Spreek hierover en maak bekend dat
Mijn komst nabij is! Dit is een van de laatste taken
van Mijn gemeente in de eindtijd. Hij die ondanks zijn
eigen geringheid, getrouw bevonden wordt en onvoor
waardelijk gehoorzaam, zal gekroond worden vanwege
de verdienste van Mijn kruis."

1

OVER DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS
"Ik zal terugkomen op een uur dat men het niet
verwacht. Zorg er daarom voor dat er olie van het ge
loof in jullie lampen is. Wees waakzaam en op jullie
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hoede en wacht in het geloof op Mijn wederkomst. Ge
durende deze periode van wachten, moeten jullie als
Mijn kinderen, als leden van Mijn overgebleven gemeen
te, er naar streven om zo nauw mogelijk met elkaar
verbonden te zijn! Haal alle scheidsmuren omver die de
vijand tussen jullie heeft opgericht. Betreedt de weg
van de verootmoediging, en zoek Mij op je knieën, jul
lie leden van Mijn overgebleven gemeente, en laat Mij,
jullie Heiland, nu binnen in jullie innerlijk leven.
Matth.16: 24
Buig je nederig voor Mijn wil en kruisig jullie eigen
Gal.5:24
"IK" in verbondenheid met Mij. Wanneer het de genade
slag heeft gekregen en gestorven is, zul je naar niets
anders meer vragen dan alleen naar Mijn wil. Zelfs
wanneer je eigen "IK" opnieuw de kop opsteekt, om
nog te willen voortleven, dan moet een kinderlijke zoe
ker naar het Paradijs, een pelgrim die op Mijn komst
wacht, het onderwerpen en dienstbaar maken aan Mijn
wil door het eigen "IK" onder zijn voeten te vertreden.
Rom.8:11-13 Zo spoedt hij zich voort in het geloof, wordt gereinigd
en geheiligd door Mijn genade naar geest, ziel en li
chaam voor Mijn komst, en wandelt standvastig voort
op de weg die Ik wil.

Rom.3:24

Door Mijn Geest geef Ik wonderbare geschenken van
het Paradijs in de levens van Mijn kinderen die op Mijn
komst wachten. Ik zal hen als gift een leven schenken
dat gerechtvaardigd is. Dit is een mooie bloem,· net zo
mooi als de lelie van Saron! Wanneer deze zich ont
vouwt tot volle bloei kan dit in de levens van Mijn kin
deren in de eerste plaats worden herkend aan de on
voorwaardelijke gehoorzaamheid. Deze bloem verspreidt
een wonder.bare geur om zich heen. Wie zo'n bloem
bezit, is geen vriend meer van zijn eigen 1 1IK 11 • Bij alles
vraagt hij nog alleen naar Mijn wil. Hij waagt het niet
iets "zijn" e igendom te noemen, zelfs niet waar het
aardse en tijdelijke schatten betreft. Hij legt zelfs elk
van zijn aardse goederen op Mijn tafel en vraagt Mij:
"Heer, hoe wilt U, dat ik het gebruik ?"
de
Wanneer deze mooie bloem van gehoorzaamheid
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lerheer lijkste geur vcr!:>prcidt, dan groeit uit zijn wor
tel een andere, nog !:>Choncre - vuurrode - bloem. Het
is de wonderbare bloem
van de onderlinge liefde. 1 Joh.4:12
volkomen
Deze vervult met zijn wonderbare
geur
geest, ziel en lichaam van de pelgrim. Uur na uur
doet deze bloem zijn invloed gelden. In zijn schoonheid overtreft hij de bloem van de hoop, en de pelgrim, die op zoek is naar het Paradijs, hoort en voelt
slechts één stem, welke kl inkt in zijn ziel als het
meest volmaakte lied
en hem omringt met de heerlijkste geur. Het is het woord "liefde". Door de kracht 1 cor.13:13
van de liefde heeft zelfs het "eigen ik" de doodsteek
gekregen en is verdwenen. - De bloem van de liefde Rom.13:10
heeft de bloem van de hoop veranderd in tastbare wer
kelijkheid. Door zijn geweldige kracht wordt de pelgrim geheiligd voor Mijn wederkomst. Door die straling voelt, ziet of denkt hij aan niets anders dan aan
de liefde van de heiligen en het wonderbare Paradijs,
het nieuwe land, waar volmaakte liefde heerst.
Elk moment verlangt de pelgrim daar binnen te
gaan en vraagt zich af: is het huidige uur misschien
het laatste ? - De liefde in zijn hart gloeit als een
vuurrode bloem. Hoe dichter Mijn komst nadert, des
te sterker wordt de liefde
van
de
pelgrim
voor
Mij.Hoe meer hij over Mijn wederkomst spreekt, des
te meer vergeet hij zichzelf. Bovendien trekken de 1 Joh.4:
16-17.
schatten van de oude aarde hem
minder
aan,
en
wordt hij steeds kinderlijker.
De geur van de bloem
heeft zelfs zijn gelaat verlicht en stralend gemaakt.
Al bezit hij op aarde nog zo'n hoge leeftijd, toch is
hij als een kind en zijn kinderlijk gelaat maakt hem
daar reeds mooi, terwijl hlj wacht op Mijn komst.
Bedenk, Mijn geliefde kinderen daar beneden op aar
de: alleen zij die binnen het geurbereik van de liefdes
bloem leven en elke dag op Mijn komst wachten, zijn
pas echt mooi.
Ik zal het overblijfsel van Mijn gemeente op aarde
als een eenheid verzamelen. Vanuit al de verschillende
geloofsgemeenschappen die jullie hebben opgericht,
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zal Ik voor Mijzelf een geheiligd volk verzamelen, zon
der vlek of rimpel. Zij maken geen ruzie over wie van
hen de grootste is, maar haasten zich om elkander
goed te doen. Zij zullen hun tijd niet verspillen aan dis
puten over dogma's, maar zullen diep in Mijn Woord
graven en er naar handelen zoals Ik deed toen Ik op
aarde wandelde.
Dat volk is de drager van het Jicht - een volk dat
spreekt over Mijn komst en daarop wacht. Men kan
geen deel uitmaken van dit volk op grond van aardse
verdiensten en aanzien ..
De enige voorwaarde hiervoor is, dat men de eerste
bloem van onvoorwaardelijke gehoorzàamheid aan Mijn
wil bezit en dat men vecht tegen zijn egoistisch "eigen
ik".

Efeze 5:
26-27.

Exodus 16:3.

Verlaat de "vleespotten van Egypte", keer je af van
zijn huichelarij en zijn walgelijke schatten. Bewonder
deze niet en ver lang er niet naar! Werp je als een kind
onvoorwaardelijk in Mijn armen, in deze heilige plaats.
Dan zul je in staat zijn de banier van het licht voor
waarts te dragen en standvastig in het licht te wande
len.
Versta de tekenen van de tijd! Bouw je leven op de
rots van het WO ORD ! Neem elke stap in geloof in Mij!

Jullie, Mijn volk dat daar beneden nog over is, vorm
met elkaar een heilige keten. Jullie dragers van Mijn
vaten, reinig jezelf van schijnheiligheid
en vormen
dienst: Vrees niet ! Ik zal je helpen wanneer je Mij
trouw bent. Verkoop je aandeel in het Paradijs niet ter
wille van brood !
Laat de bloem van de liefde met zijn geur je leven
vervullen ! Haast je naar de heilige plaats waar je Mijn
stem hoort die je nog steeds roept op deze bijzondere
manier ! De antichrist zal spoedig als heerser op aarde
verschijnen. Mijn oproepen zullen zeldzamer worden.
Haast je, Mi jn lammeren , naar de groene weiden, naar
de geurige heuvels met de liefdesbloemen, zodat jullie
inner Jijk ]even versterkt moge worden en de geur van
de bloemen van het Paradijs van invloed moge zijn op
jullie hele wezen.* Dan zal je geest sterk zijn in het
� "En Hij (Jezus) toonde ons een grote open tuin (in de hemel), vol mooie
bomen en gezegende vruchten, en er hing een welriekende geur. Die geur
was heerlijk en woei zelfs t,ot ons over." - Openbaring van Petrus, blz.
15 en 16. VISIE-uitgave.
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in het geloof wanneer die boze dag komt. Want die
dag is zo verschrikkelijk, dat men die niet kan door
staan zolang men zich nog op zijn eigen geJoofsrich
tl�? beroemt en de andere broeders veracht. Wie op
M!Jn komst wacht, moet een heel ruim hart hebben
waarin de vuurrode bloemen van het Paradijs bloeie�
die een reine geur verspreiden. Van daaruit vloeit
elk ogenblik de heilige olie van het geloof in het
hart van Mijn wachtend kind, en dat zal wakend wor
den bevonden als Ik tenslotte op de wolken kom.
Het is niet nodig dat jullie weten op welk mo
ment Ik kom. Hier boven wordt nauwkeurig nage
gaan hoevelen van Mijn
overgebleven
gemeente
wachtende pelgrims wensen te worden die Mijn
komst verwachten. Zij zullen in hun leven een geur
van liefde verspreiden, in het licht wandelen, afster
ven aan hun eigen "ik", toebereid worden voor het
Paradijs, en gelovig op Mijn komst wachten, alsof
het vandaag zou kunnen gebeuren.

Hand.1:7
Matth. 24:42

Ter �ertroosting wil Ik Mijn overgebleven gemeente
nog iets zeggen, namelijk, van waar Ik zal komen en
hoe.
Aan het firmament zul je een wonderbare ster
zien. Het is het teken van Mijn komst: de ster van
Bethlehem. Naarmate Mijn komst nadert zal deze
ster steeds groter worden. Op een moment zal de
hemel bij die ster open gaan en zal Ik komen met
Mijn engelen. Wij zullen nederdalen zoals Ik ten Hand.1:11
hemel ben gevaren.
. Maar daar hoort een geheim bij: Deze komst van
Ml) zal door niemand anders waargenomen worden
dan allee.� door degenen die opgenomen worden. Zij
zullen M1J zien als een mens in hun midden. Dan zal 1 Cor.15:
51-53.
een deel van de doden uit de graven worden opgeno
men,en zo zal ook een deel van de levenden worden 1 Thess.4:
15-17.
opgen?.men. En zo zullen wij naar omhoog gaan. Na
dat wiJ een bepaalde tijd boven zijn geweest, terwijl
op aarde wonderen zullen gebeuren, zal Ik op die- 31 -

Openb.20:1-6 zelfde aarde voorbereidselen treffen voor het duizend
Jes.11:1-11

Matth. 25: 13

Luc.21:
25-36.
Luc.18:22

jarig rijk dat zal komen. Over die tijd en hoe die is,
kunnen jullie in de Bijbel lezen. Maar het is niet nodig
te weten wanneer en hoe dat zal geschieden.

Wandel als pelgrim in het geloof en wacht op Mijn
komst.Denk er aan: Het zal op een moment gebeuren
dat jullie het niet verwachten. Ik,
jullie
Verlosser,
Vriend en Bruidegom zal komen en de bruiloft zal in
de wolken beginnen.Die ster is een teken van Mijn
komst.Het is als hemellichaam een teken.Er zijn ook
andere tekenen van Mijn korr.st.Ga dtt na in de Schrift
en wacht wakende op Mijn komst!
Mijn overgebleven gemeente ! Sluit je als Mijn volk
aaneen en vorm op elke plaats heilige groepen. Breng
ook al jullie aardse goederen op Mijn altaar zodat Ik
ze kan zegenen voor de laatste tijd op aarde !
Bedroefd kijk ik neer op vele bewoners van de aar
de, kinderen, die zichzelf naar Mijn naam noemen. Ik
zie hoe zij hun eigen "ik" dienen en zich vastklemmen
aan de rijkdommen van "Egypte"
er begerig naar ver
langen.Zij verzamelen op allerlei manieren bezittingen
van de banken van "Egypte", en verwerven ze zelfs on
wettig.
Dat is zelfbedrog.!
De schapen van Mijn weide zeggen dat niets hun. eigen
dom is.Zij hebben niets te maken met de banken van
"Egypte". Zij die Mij werkelijk liefhebben, zijn bereid
alles over te geven aan Mijn wil. Op deze manier
handelde Mijn eerste gemeente totdat zij haar eerste
liefde verzaakte.Zij begon enige van haar stoffelijke
bezittingen achter te houden en deze als haar eigen
dom te beschouwen.Het gevolg daarvan was dat de
liefde bekoelde.

*,

Hand.4:
32-35.

Toch wil Ik voor Mijzelf uit die as de schapen van
Mijn weide verzamelen, voor wie Mijn komst dierbaar
der is dan de schatten van "Egypte", en die het niet
wagen meer voor zichzelf te houden dan Ik hen toesta.
* "Egypte" :

11

\�ereld"
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Jullie Mijn ov<·r gebleven gemeente
Ook jullie
wachten zw.11 v tijden, zoals Ik al heb gezegd. Jullie Matth. 24: 21
zullen in mater reel opzicht op de proef worden ge
steld.En dan zuJJen velen het geloof ver loochenen
vanwege de primaire levensbehoeften (voedsel). Vere
nig je daarom, voordat deze tijden komen, ook in eco
nomisch opzicht.Vorm een economische keten. Inves
teer in grondbezit, bewerk gezamenlijk het land, steun
elkaar, jullie schapen van Mijn weide, wanneer de vre
selijke dagen komen en je niets meer kunt kopen of
verkopen.Spreek over Mijn tweede komst en bereid je
op deze wijze voor op de nieuwe en wonderlijke tijd
van het Paradijs, door ook nu met je aardse bezittin
gen goed te doen, zolang er nog tijd is !
Bedenk dat nu de tijd gekomen is voor Mijn laatste
gemeente om gereinigd te worden. Allereerst in de
harten, maar te gelijkertijd ook in het uiterlijke le Jes.48:10
ven. Deze gemeente mag niet op "Egypte" lijken. Wie
dit niet gelooft is i;iiet waard opgenomen te worden,
ook al zou hij onder juJJie nog zo goed lijken. Wie de
ze waarheid durft te weerstaan,
kent
de
Heilige
Schrift niet , noch Mijn wil. Ondanks zijn vele getuige
nissen ontbreekt zijn naam in het boek des levens.Hij Openb.20:12
is geen schaap van Mijn weide en bezit geen leven dat
gerechtvaardigd is, geen onvoorwaardelijke
gehoor
zaamheid en niet de heilige
olie van het geloof.En
dus
spreekt hij niet van Mijn komst en leeft er
niet naar. Daarom zal hij, wanneer de morgen van
Mijn komst aanbreekt, buiten de poorten bi ijven als
een dwaze maagd.
Matth. 25: 1-13
Ook zij was op de rechte weg, en ook zij bezat iets
goeds, maar aan het begin van de weg raakte zij ver
moeid en viel in slaap - wat betekent, dat zij de
schatten van "Egypte" weer lief kreeg. Zo kwam er
langzamerhand in haar hart een vreemd vuur, dat de
heilige vlam doofde.Er bleef niets anders over dan
het omhulsel, een herinnering aan het feit, dat ook zij
eens die weg had bewandeld. En zij is nog steeds geih
teresseerd in grote dingen; ze bezit nog de uiterlijke
kentekenen, maar het innerlijke leven ontbreekt . ..
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het vuur is gedoofd.
Jullie schapen van Mijn weide, Mijn overgebleven
gemeente, wees waakzaam, blijf strijden en herken de
tijd waar in je leeft. Ontwikkel je op de velden waar
de bloemen van hoop en liefde bloeien. Groei op, rein
als de lelies der dalen en hef jullie hoofden op !
Reinig jezelf in de wonderbare atmosfeer van lief
de, wacht op Mij, de Koning der ere, en verspreid
rondom je de heerlijke geur van de lelies van Saron.
Dring zo door tot de overweldigende
geur van de
Libanon, en zoek voor jullie leven de eeuwig bloeiende
witte rozen van het Paradijs !
Openb.19:
7-8.

Blijf onder het Woord, bij het Kruis, de Vuurzee,
het heilig Bloed. Toef onder de ceders en wordt be
kleed met de gewaden van de heiligen - en wacht op
Mijn komst!"

OVER DE H EILIGE WANDEL

Luc.18:17

2 Petr.1:7
Rom.12:18
1 Petr.4:8

Sier je met een heilige schoonheid, dat wil zeggen
met dienende liefde. Moge het gelaat van ieder van
jullie goedheid uitstralen, terwijl je wandelt in de don
kere nacht. Mogen jullie woorden eer J ijk en betrouw
baar zijn en jullie wande! heilig en geheiligd. Overdenk l Petr.1:15
alles wat je doen moet en streef er naar goed te doen
aan hen die buiten staan. Volg Mijn woorden en daden
na zoals die in de Bijbel zijn beschreven !
Bestudeer de raad die Ik geef en tracht die in je le
ven op te volgen. Doe je best om op deze wijze in de
renbaan van het leven het Paradijs binnen te gaan.
Klem je vast aan Mijn Woord, ook wanneer er tegen
stand komt. Moge dat de rots zijn waarop je je harte Matth. 7:
24 - 25.
huis bouwt. Wanneer grotere stortzeeën komen,_ haast
je dan in het geloof naar de schuilplaats van de heilig
making, waarvan de muren niet kunnen instorten in le
ven of dood.
Opdat die schuilplaats kan worden voltooid ,heb je
veel strijd te leveren en steeds oor log te voeren tegen
de geestelijke machten van de duisternis. Waakt en
bidt! Want jullie zullen ook tijden van verzoeking ken
nen, opdat je geloof beproefd wordt! Op deze manier
gaan de sterren van je kroon sterker stralen en zal je
aardse taak in aanzien toenemen en tot uitvoering ge
bracht worden. "

"Bouw zorgvuldig! Leg gulden bij gulden ! Het is
niet "jouw" vee, maar "ons" vee; het is niet· 11jouw"
kleding, maar "onze" kleding. Alles is het "onze" !
Speel als kinderen in het park. Vergeet dat je volwas
sen bent ! Niemand van jullie mag vinden dat hij be
langrijk of onmisbaar is. Stoot de dolk in het hart van
je eigen "ik". Die dolk is op z'n scherpst wanneer je
de gezindheid hebt van een kind. Heb elkander lief en ·
niet alleen elkaar, maar iedereen. Leef in vrede met
iedereen, voor zover het je mogelijk is. Wandel in het
licht en wees een licht voor iedereen. Groei in de lief
de en heb iedereen lief. Slijp de scherpe kanten van
elkaar af, en doe dit niet als meesters of leraars,
maar als vrienden en kameraden.

HET WOORD VAN GOD ALS FAKKEL IN DE WOESTIJN

- 34 -

- 35 -

qJn
......
-0 ··:�1:·
"
� -· .
.J

v

"Kinderen, er wacht jullie een heerlijke tijd. Jullie
pelgrimstocht heeft een hoog en heilig doel ! Maar
voordat je dit doel bereikt, moeten jullie heel moeilij
ke tijden doormaken. Zoals het volk Israël , nadat het
Egypte had verlaten om zich naar Kanaän te begeven,
zo zijn ook jullie, Mijn volk, uit het zondige "Egypte"

geroepen, en is het Paradijs jullie doel ·!
Om dat te bereiken, moet je elk moment bereid
zijn je lage "Ik" te kruisigen, zodat je onderweg
vooral niet gaat twisten wie van jullie de grootste
is. Duld niet de geest van zelfverheffing, die be
hoort tot "Egypte" ! Mijdt het als de pest. Sta vast
op de rots van Mijn Woord ! Laat dat jullie leiden.
Weidt jezelf toe aan Mijn Woord in elk onderdeel
van je leven. Volg dit onvoorwaardelijk bij elke stap
die je doet, dan zullen jullie in staat zijn om in het
licht van Mijn Woord het Paradijs van de heiligen te
vinden. Verdiep je intens in Mijn heilig Woord en ga
daar mee door ! Als jullie dit doen zal Ik steeds
meer van Mijn Heilige Geest over jullie uitstorten.
Hij zal jullie laten zien hoe laat het is op de klok
van God. Dan zal Ik de liefde van de heiligen over
jullie uitgieten. Ik zou wel wensen dat Ik jullie
daarmee kon kronen, Mijn volk
Zoek op deze wijze, wakend en biddend, het Para
dijs van de heiligen en wacht op Mijn wederkomst
alsof dat al vandaag zou zijn ! Wandel voor Mijn
aangezicht met heilig ontzag en wees standvastig .
Denk niet terug aan de bekoorlijkheden van"Egypte";
ja, bewonder deze zelfs niet als deze zich voor�?en
in een aantrekkelijke christelijke vorm ! Vraag . .bt J el
ke taak in het leven om nederigheid, om zuivere mo
tieven en dien ende liefde ! Zo is de Bruid, die met
de Heilige Geest vervuld is, en op weg is naar het
Paradijs van de heiligen. Het "eigen Ik" moet ster
ven en Christus moet groter in je worden !"Egypte"
ligt ver, ver achter jullie! Het Paradijs komt ste:ds
dichter en dichter bij ! Mijn tweede komst moet Jul
lie voor ogen staan als een boeket rozen, welke je
al van verre kunt zien ! Je spoedt je er heen. Je
loopt steeds sneller en
je
vreugde neemt
toe
naarmate je het boeket nadert. Het is al heel dicht
bij ! Zie zo, figuurlijk gesproken, Mijn komst nade
ren, en wacht op de dageraad ! Hij zal komen, die
gezegende morgen ! Of het nu in jullie tijd op aarde
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avond of nacht is, morgen of dag - het is morgen
wanneer de bruid wordt opgenomen bij het begin van
de laatste vervolgingen. Dan zal de hemel zich ope
nen en Ik zal neerdalen , vergezeld door de engelen, Marc.13:27
en vanuit alle windstreken zal Ik Mijn uitverkorenen
opnemen, Mijn bruid, de in het wit geklede schare !
De bruiloft van het Lam is bego·nnen !
Openb.19:7
Mijn kinderen, laat deze boodschap weerklinken tij
dens je wandel op aarde. Ik kom ! Ik kom spoedig !
Wordt gereinigd en geheiligd; waakt en wacht als
kinderen op Mijn komst. Alleen kinderen kunnen Mijn
komst zien. Alleen aan kinderen kan Ik MijzeJf open Matth.18:
1-4.
baren ! Alleen kinderen zal Ik opnemen en kronen als
Mijn Bruid. Denk hier aan op je weg door de woes
tijn, wanneer je op zoek bent naar het · nieuwe land.
Alleen mensen met de gezindheid van een kind zal Ik
opnemen.
Toen het volk Israël op weg was naar Kanaän, kwamen
zij er dichtbij, maar alleen Jozua en Kaleb mochten er
binnengaan. Alleen kinderen, alleen degenen die nederig
en verbroken zijn, de geringen op aarde, zullen waardig
zijn dit land te beërven. De bezittingen van "Egypte"
zijn hier niet nodig. Bedenk dat, en haat je "eigen Ik". Mijn
Woord en Mijn Geest zullen je helpen het Beloofde Land
te vinden. Gehoorzaamheid is beter dan offerandel

Met deze heilige gedachten van Mij groet Ik jullie nu,
kinderen van de aarde. Mogen deze woorden van Mij een
hulp voor jullie zijn op weg naar het Paradijs!"
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1 Sam.15:22

WAAKT

Matth.24:
44.

Openb.13:
13.
Matth. 24:
24.

"Jullie daar beneden op aarde, strijdt, waakt, bidt,
en streeft ernaar één te worden, opdat Mijn werk
kan beginnen ! De Antichrist staat op de drempel !
Haast je, schapen van Mijn weide ! Zet al je
vleselijke verlangens opzij ten behoeve. van Mijn werk!
De tijd is kort. Jullie weten niet welke gebedswake
de laatste zal zijn ! Ik zal eerder komen dan jullie
denken !
Mijn volk ! Probeer zo dicht mogelijk tot elkaar te
komen om één van hart en ziel te zijn. Bekleed je
met nieuwe klederen. Er valt geen tijd te verspillen
door onderling te ruziën en door geheel vervuld te
zijn van aardse zorgen. Trek de bergen in om te
bidden! Er zullen spoedig mensen komen die een nieu
we Bijbel willen samenstellen. Let op de duisternis
van de tijd, op de geest van de tijd. Zij zullen zelfs
vuur uit de hemel doen neerdalen om Mijn schapen
op een dwaalspoor te brengen. Zij drijven als moorde
naars de dolk in het hart van de jeugd. Zaaien jullie
in de harten van de kinderen een zaad dat zich in de
donkere dagen heinde en ver zal verspreiden.
Geef jezelf over aan intenser gebed om voor dit
volk te strijden, voor de schapen van Mijn weide;
voor het lauwe Laodicea, dat het geloof er aan gege
ven heeft ter wille van hun buik en zichzelf dienen.
Wees niet bevreesd wanneer er armoede komt. Wees
vuriger. Blijf voortgaan van offer tot offer. Verloo
chen steeds meer je eigen "ik"! Voorwaarts! Naar bo
ven !
Eén teken over Mijn komst wil ik jullie geven:
Wanneer de grote chaos van de Tweede Wereldoorlog
voorbij is ( deze boodschap werd gegeven op 27. de
cember 1942), zal men in de oude wereld beginnen
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met het vormen van een nieuw Europa. Zij hebben
het over duizenden jaren en willen een nieuw Europa
opbouwen, zowel geestelijk als materieel. "Vrede,
vrede!" "Er zullen geen oorlogen meer zijn" - is de
leuze van de naties - (opnieuw klinkt het:)" Weg met
de Joden ! - Wij behoeven niet langer bang te zijn
voor oorlogen ! Laten wij bouwen ! Laten wij alles
nieuw maken !"

1 Thess.5:
1 - 3.

Wanneer dit rumoer op z'n sterkst is, zal er een
vreemde en machtige klap worden gehoord; er zal
een dichte rookwolk zijn en schaduwen, diepe scha
duwen, en weer is het nacht. Dan zal Ik komen uit
de richting van de ster van Bethlehem, die je van
hieruit beter kunt zien dan vanaf de aarde. Dan zal
Ik de gelovige, de in het wit geklede wachtende
schare ,opnemen om hen hier in de hemel voor te be
reiden voor de taak welke
hen
wacht
in
het
Duizendjarig Rijk: dat houdt in, dat zij volgens de
Schriften onder Mijn leiding rechtspreken over de be Openb.20:4
woners van de aarde.
De schare, die Ik zal opnemen, en die Ik "Mijn
overgebleven volk" noem, heeft hun klederen gewas
sen in Mijn bloed. Waar zij ook gaan, het is altijd
Mijn komst waar hun hart naar uitgaat. Van moment
tot moment gaan zij voort in Mijn Woord. Zij zijn
niet herkenbaar aan een bepaalde kerkelijke richting
of groepering, maar vanuit alle denominaties die jul
lie gevormd hebben, heb Ik voor Mijzelf een Bruid
gekozen, die geen aardse naam draagt, en die niet is
ingedeeld naar dogma, kleur of ras. Zij zijn alleen
maar schapen van Mijn weide. Zij hebben de oorlog
verklaard aan hun eigen"ik " en aan hun vleselijke
begeerten, en streven er naar daaraan af te sterven, Luc.14:33
zodat zij een leven mog en leiden waarbij Christus
in het middelpunt staat, zich bewust van de tekenen
van Mijn komst.
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Deze schapen van Mijn weide zal Ik met Mijn Hei
lige Geest vervullen. Ik zal hen bekleden met de kle
deren die bestemd zijn voor hen die zich hebben la
ten heiligen. Bekleed met die klederen en met de
schoenen van de bereidvaardigheid aan hun voeten,
zullen zij door hun leef wijze Mijn komst verkondigen,
terwijl zij de bergen opgaan naar het altaar der gebe
den. Zij houden niets voor zichzelf achter, geen gees
telijke noch stoffelijke dingen. Zij ontvangen alles
van Mij, en zij geven alles aan Mi j terug.

Ps.40:9
Amos 8:
11-12

Hebr.12:14

Wie daaraan niet voldoet is niet waardig met de
Bruid te worden opgenomen. Jullie schapen van Mijn
weide, wedijvert met elkaar om steeds fijngevoeliger
te worden door brandende liefde en tot het uiterste
geheiligd te worden en om in het helderste licht te
wandelen, opdat jullie lampen niet uitdoven. Want
rampspoed staat voor de deur en de tijden van vervol
ging zullen spoedig beginnen. Daarom spreek Ik ook
tot jullie op deze wijze! Ontwaakt, jullie schapen van
Mijn weide. Blijft waakzaam. Schrijf Mijn Woord op
de tafel van je hart, want spoedig zul je ook daarvan
beroofd worden. Naast Mijn Woord zijn deze bood
schappen een van de laatste tekenen voor Mijn weder
komst.
Mijn schapen, neem deze aanwijzingen, die aan
Mijn Woord toegevoegd worden, ter harte. Twijfel
niet en streef er naar heilig te worden, omdat je zon
der heiligheid niet in staat bent de heerlijkheid van
Mijn gelaat te zien. "
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OVER WARE EN VALSE NEDERIGHEID
EN
OVER WARE EN VALSE EER

Waarom is het aangezicht van God zo vaak voor
jullie verborgen ? Jezus zegt:
"Omdat achter jullie mooiste redevoeringen, waar
op de zalving van de Heilige Geest schijnt te rusten,
de geest van eerzucht staat, die de dank en eer
voor het vlees opeist. Meestal zulJen degenen die
het Woord verkondigen in de duisternis komen, om
dat zij niet de eer aan God hebben gegeven, maar
zichzelf deze eer hebben toegeeigend, niet zozeer
Joh.5:44
met hun woorden, - dan wel in hun harten !"
(Tijdens Zijn leven gaf Jezus deze boodschap aan
een rabbi.
Er was een arme zieke, die zeer gezondigd had en
door Jezus was genezen. De rabbi wilde, dat dit in
alle stilte had plaats gevonden. Jezus vertelde deze
boodschap opnieuw aan Zijn dienstmaagd.)
"Jullie kinderen van de aarde ! In opdracht van
Mijn Vader heb Ik jullie geroepen op de w edloop van
het leven. Ieder die als Zijn kind zijn schreden op
dit pad zet moet arm worden en niets meer beteke
nen en hij moet in eigen ogen even slecht zijn als ie
der ander. Het is de wil van Mijn Vader, dat elk
schaap van Mijn weide, nadat het zich door deze in
nerlijke ervaringen op deze weg heeft begeven, zich
nederig zal onderwerpen deze weg te gaan. Het is
niet genoeg je met de mond hieraan te onderwerpen
en te getuigen dat Ik je Heer en Heiland ben, want
Mijn Vader verwacht van ieder van jullie die deze
boodschap aangenomen heeft dat hij sterft aan zijn
"eigen ik". Want als het "eigen 1k 11 niet sterft kun je
1 Cor.15:31
de heerlijkheid van Mijn Vader niet zien.
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Luc.13: 28

Ook jij, Mijn broeder, je prijst Mij als de Zoon van
God, als Heer en Ver losser. Maar, wanneer je echter
een arme zondaar ter aarde ziet liggen, dan zoek je
de eer van mensen en niet het welzijn van de ziel!
Wanneer je tot het oordeel van de jongste dag komt,
zullen jij en alle bewoners van de aarde zien waar je
met aardse eer terecht komt - in het rijk der duister
nis, waar de ene narigheid na de andere je wacht.
Mijn vrienden, verwerp aardse eer als vuilnis en
roestige rommel! Want Mijn Vader heeft Zijn trouwe
schapen de rijkdom van het Paradijs beloofd. Als je op
de renbaan van het leven bent gekomen,keer "Egypte"
dan de rug toe, haar schatten zijn waardeloos !
Spreken is niet het belangrijkste, maar streef er
naar de verdwaalde ziel te zoeken op het pad van de
nederigheid, stil en zonder woorden. Wanneer je een
arm en ongelukkig mens ziet, ga naar hem toe, schrei
met hem, hef hem op in liefde en zet hem op de
renbaan van het leven, op de weg die Ik heb aange
duid en die leidt tot de paar Jen poorten. Laat het
voor je hart een erezaak zijn om in liefde de armen,
de geestelijk ongelukkigen te mogen dienen in liefde
en hen met de hulp van Mijn Geest op te heffen tot
een hoger niveau. Daardoor zullen jullie ook zelf wor
den ver heerlijkt en voorbereid voor een verhevener
taak. Mijn Vader heeft Mij gezonden om jullie te
roepen zulke burgers van Zijn Koninkrijk te worden.
Teneinde tot eer van Mijn Vader te kunnen hande
len en ware burgers van Zijn Rijk te worden, moeten
jullie worden als een kind. Jullie moeten letterlijk in
Mijn Woord geloven en, zoals Ik reeds heb gezegd, al
le aardse eer de rug toekeren. Leer Mijn Vader te dan
ken voor elke gave die je reeds bezit en ook voor die
welke je nog wachten bij Mijn Vader, zodat de enge
len deze aan je kunnen overhandigen ! Want Mijn Vader
heeft ontelbare zegeningen, Mijn wonderbare gaven,
beloofd aan de schapen van Mijn weide. En Hij zendt
engelen ze te brengen zodra de obstakels weggenomen
zijn en de engelen van het licht naar jullie op weg
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kunnen gaan om jullie daar beneden de hemelse ga
ven te brengen en ze hier en daar in ju!Jie leven te
ontvouwen. In elk omhulsel is een nieuwe, steeds
schonere gave. Het zijn alleen de armen en de werke
lijk nederigen aan wie Hij vanuit de hemel deze ver
borgen gaven zendt. Het zijn namelijk zij, die der we
reld zijn afgestorven, die niet meer zoeken naar
valse motieven, het streven naar louter eer er aange
geven hebben en die alleen nog de eer van Mijn Vader
zoeken. Met Zijn medewerkers vanuit de wereld van
de heiligen, wacht Hij daarom met groot verlangen
op iedereen die vastbesloten en onvoorwaardelijk ge
hoorzaam
deze weg wil gaan , en die Mijn Vader
herkent in zijn medemens en Hem lief heeft in zijn
naaste. In dit - en in niets anders ligt het geheim
van de liefde en de mogelijkheid dat je geest verheer
lijkt wordt.
Mijn broeder, ben je nog altijd bereid Mij te vol
gen, zelfs als dieven en hoeren hier op aarde Mijn
enige vrienden waren ? Het is moeilijk voor iemand
die aan aardse eer hecht om in het Koninkrijk van
Mijn Vader binnen te gaan, omdat de poort nauw is. Matth.7:
13-14
Je kunt er alleen maar binnenkomen als je klein bent
en op je knieën gaat. Al het klinkende koper zal Luc.15:21
buiten achtergelaten worden. Alleen een arme, nede
rige en erbarmelijke zondaar kan door de poort naar
binnen gaan. Maar zo iemand zal ook een Heelmees
ter vinden - Mijn Vader. Hij zal hem ook aanraken
als hij lichamelijk ziek is en de geesten van ziekte,
de engelen van de duisternis, uitdrijven die gekomen
zijn om het schaap van Mijn weide te plagen en te
slaan.
Ook op dit moment heeft Mijn Vader, Zijn gene
zende hand op de arme S. gelegd en hem gezond ge
maakt.
Hij wacht nog steeds op de geestelijk armen en el
lendigen om hen te helpen en hen te kiezen tot Zijn
vrienden . Maar jullie motieven moeten zuiver zijn.
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Je behoort deze weg niet te bewandelen enkel en al
leen om gezondheid voor je lichaam te ontvangen of
ter wille van aardse eer, maar alleen om armer, zwak
ker en geringer te worden dan alle anderen - om
waarlijk afhankelijk te zijn van de hulp van Mijn
Vader, en niet van mensen.

Matth.11:
28-30

Wie van jullie, Mijn geliefde toehoorders, op dit
moment genoeg heeft van zichzelf, omdat hij erkent
dat de eer van de wereld en zijn schatten als vuilnis
zijn, hem of haar roept de Vader door Mij toe:
'Kom tot Mij, allen die belast, vermoeid, gekweld,
en arme zondaars zijn. Ik heb voor jullie volkomen
vergeving van zonden en ware genezing ook voor jul
lie lichamelijke ziekten.
Na je pelgrimstocht op
aarde zul je bij Mij Mijn eeuwig Huis vinden. Maar
herinner je altijd één ding: alleen de geestelijk ar
men, de nederigen, de zwakken, die aan zichzelf
gestorven zijn, mogen de heerlijkheid van Mijn aange
zicht zien en het Paradijs van de heiligen beërven:"

Voo1t de. We.Jtei.d ga.a;t e.e.n WoOJr.d
e.n he;t d!tij6t de. me.lî.óe.n vooJtt:
"B1te.e.k uw te..nt op, ga op 1tw
na.a1t he;t .la.nd, da.t Ik u W-<.jó. "
Me.n-i.ge.e.n g.i.ng ze..l.6 op pad,
da.a.1t hij th� ge.en v1te.d e. had.
EeUW-<.g humwe.e ópooltt hem a.a.n.
La.a;t ook. hem he;t WoOJr.d Ve./t4ta.a.n.
Ve..ten, d.i.e. de. moed bega.6
blijven óta.a.n, o6 dwa..ten a.6.
hunk'1te.n na.alt hun oude .tand.
Rwgenote.n, g1tijpt· hun ha.nd.
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Voo1t de We.1te..ld ga.a;t een �toe;t
d.i.e. de. ban b1ta.k va.n he;t b.toed
d.i.e bij, wa..t op a.a1tde .lee6t, '
nu geen bUJtge.1t1techt me e.Jt hee.6t.
1

VoOJr. de. We.Jte..ld ga.a;t e.e.n Ue.d.
Tegen a.ngóten en ve.Jtd!t.i.e;t,
t egen on1techt, tegen dwang
ll.i.chten pe..lglWnó hun ge.zang.
Voo1t de We.Jte..ld ga.a.t een WoOJr.d
en he;t d!t/iót de m e.lî.óe.n vooJtt:
"81teek. uw tent op, ga op ltW
na.alt he;t land, da;t T k u Wijó .''
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INLEIDING
Joël 2:28-29
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees,
en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen
dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen
Mijn Geest uitgieten.
1 Thessalonicenzen 5: 21
Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

6

DE ROEPING
Openbaring 1:17
En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand
op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
Galaten 1:12
Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus.
ONTWAAKT!
Openbaring 3:15
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of
heet!

7

1 Thessalonicenzen 4:16-17
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met
de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn,
16

zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen
opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo
zullen wij altijd met den Heere wezen.
17

8

OVER HEILIGMAKING
1 Thessalonicenzen 5:23-24
En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte
geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van
23

onzen Heere Jezus Christus. 24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
Filémon 1:6
Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van
alle goed, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.

A–1
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Filippenzen 2:13-15
13

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn

welbehagen. 14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 15 Opdat
gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het
midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in
de wereld;
Kolossenzen 3:12-14
Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke
bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid,
12

9

zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de
een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als
Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
14

En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.

Hebreeën 12:1
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben
liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en
laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
Johannes 14:21-24
21Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die
Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik
zal Mijzelven aan hem openbaren. 22Judas, niet de Iskáriot, zeide tot Hem: Heere,
wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?
23Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn
woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen,
en zullen woning bij hem maken. 24Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn
woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des
Vaders, Die Mij gezonden heeft.
Leviticus 19:2
Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult
heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!
1 Petrus 1:15-16
15Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in
al uw wandel; 16Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

A–2

Bijbelteksten – Zie de bruidegom komt! (SV)
Pagina

10

Lukas 12:49
Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen; en wat wil Ik, indien het alrede
ontstoken is?
OVER HEILIGE LIEFDE

11

1 Korinthe 13:1-8
1Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet
had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. 2En al ware het
dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de
wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en
de liefde niet had, zo ware ik niets. 3En al ware het, dat ik al mijn goederen tot
onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf,
opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen
nuttigheid geven. 4De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet
afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; 5Zij
handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij
denkt geen kwaad; 6Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt
zich in de waarheid; 7Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle
dingen, zij verdraagt alle dingen. 8De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij
profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden;
hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

12

Openbaring 2:17
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik
zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een
witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken
niemand kent, dan die hem ontvangt.
DE KOSTBARE STEEN DER LIEFDE
Matthéüs 18:23-25
23Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die
rekening met zijn dienstknechten houden wilde. 24Als hij nu begon te rekenen,
werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. 25En als
hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn
vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden.

13

1 Korinthe 13:5
Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad;
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DE BRUIDEGOM KOMT, BEREIDT U VOOR !
Openbaring 3:14-22
14En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen,
de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

14

15Ik

weet uw

werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
16Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond
spuwen.
17Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en
gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.
18Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij
rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de
schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met
ogenzalf, opdat gij zien moogt.
19Zo

wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.
20Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de
deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden,
en hij met Mij. 21Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon,
gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
Efeze 5:16
Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
Openbaring 13: 12-18
12En

het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van
hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest
aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.

13En

het doet grote tekenen,

zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
14En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan
hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest;
zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond
des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. 15En hetzelve werd
macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld
van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest
niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16En het maakt, dat het aan
allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een
merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17En dat
niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van
het beest, of het getal zijns naams. 18Hier is de wijsheid: die het verstand
heeft,rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn
getal is zeshonderd zes en zestig.
A–4
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Openbaring 6:11
En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd,
dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten
en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
1 Thessalonicenzen 4:15-18
15Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend
overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen,
die ontslapen zijn. 16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des
archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in
Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17Daarna wij, die levend
overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken,
den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
Openbaring 14:4-5
4Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen
zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de
mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. 5En in hun mond is geen bedrog
gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God.
Jesaja 35:8
En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal
genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn;
die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.
Hebreeën 10:10
In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus
Christus, eenmaal geschied.

16

1 Korinthe 13:13
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de
liefde.
Openbaring 2:7
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik
zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het
paradijs Gods is.
Lukas 12:38
En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen
alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.
A–5
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DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
Lukas 9:35
En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon;
hoort Hem!
Handelingen 2:41-47
41Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien
dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. 42En zij waren volhardende
in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en
in de gebeden. 43En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen
geschiedden door de apostelen.

44En

allen, die geloofden, waren bijeen, en

hadden alle dingen gemeen; 45En zij verkochten hun goederen en have, en
verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. 46En dagelijks
eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende,
aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 47En prezen
God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de
Gemeente, die zalig werden.
Handelingen 4:32-37
32En de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en een ziel; en
niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen
waren hun gemeen. 33En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de
opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. 34Want
er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er bezitters
waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs der
verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen. 35En aan een
iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had. 36En Joses, van de
apostelen toegenaamd Bárnabas (hetwelk is, overgezet zijnde, een zoon der
vertroosting), een Leviet, van geboorte uit Cyprus, 37Alzo hij een akker had,
verkocht dien, en bracht het geld, en legde het aan de voeten der apostelen.
1 Johannes 2:18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist
komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de
laatste ure is.
Daniël 7:21
Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die
overmocht,
2 Thessalonicenzen 2:1-4
1En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus,
A–6
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en onze toevergadering tot Hem, 2Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van
verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief,
als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 3Dat u
niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval
gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd
wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven
vertonende, dat hij God is.
Openbaring 13:17
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den
naam van het beest, of het getal zijns naams.

18

Johannes 10:16
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook
toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één
Herder.
Lukas 21:34-36
34En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met
brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag
niet onvoorziens over kome. 35Want gelijk een strik zal hij komen over al
degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. 36Waakt dan te aller tijd,
biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen,
die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Romeinen 3:28
Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder
de werken der wet.

19

1 Koningen 5:17-18
17Als de koning het nu gebood, zo voerden zij grote stenen toe, kostelijke
stenen, gehouwen stenen, om den grond van dat huis te leggen. 18En de
bouwlieden van Sálomo, en de bouwlieden van Hiram, en de Giblieten
behieuwen ze, en bereidden het hout toe, en de stenen, om dat huis te bouwen.
1 Koningen 6:7
Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakten steen, zoals dezelve
toegevoerd was, gebouwd; zodat geen hameren, noch bijl of enig ijzeren
gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd.
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OVER EENHEID EN BLOEDVERWANTSCHAP
Daniël 4 (klik om hele hoofdstuk te lezen) Nebukadnézars droom – menselijke
grootheid – trots, hoogmoed – vernedering en na bekering herstel
1De

koning Nebukadnézar aan alle volken, natiën en tongen, die op den gansen

aardbodem wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd! 2Het behaagt mij te
verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan mij gedaan
heeft. 3Hoe groot zijn Zijn tekenen! en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Rijk is
een eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. .....
20De boom, dien gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was, en wiens
hoogte tot aan den hemel reikte, en die over het ganse aardrijk gezien werd;
21En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was
voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de
vogelen des hemels nestelden; 22Dat zijt gij, o koning! die groot en sterk zijt
geworden; want uw grootheid is zo gewassen, dat zij reikt aan den hemel, en uw
heerschappij aan het einde des aardrijks. 23Dat nu de koning, een wachter,
namelijk een heilige gezien heeft, van den hemel afkomende, die zeide: Houwt
dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn wortelen in de
aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de
dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des
velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan; ……...
25Te weten, men zal u van de mensen verstoten, en met het gedierte des velds
zal uw woning zijn, en men zal u het kruid, als den ossen, te smaken geven; en
gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden
over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste heerschappij heeft
over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij wil.

……...

28Dit

alles overkwam den koning Nebukadnézar. ………
33Ter zelfder ure werd dat woord volbracht over Nebukadnézar, want hij werd uit
de mensen verstoten, en hij at gras als de ossen, en zijn lichaam werd van den
dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden vederen, en
zijn nagelen als der vogelen. 34Ten einde dezer dagen nu, hief ik, Nebukadnézar,
mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij; en ik loofde den
Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn
heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot
geslacht; 35En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht, en Hij doet naar Zijn
wil met het heir des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand, die Zijn
hand afslaan, of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij? 36Ter zelfder tijd kwam mijn
verstand weder in mij; ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit
en mijn glans weder op mij; en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij,
en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd; en mij werd groter heerlijkheid
toegevoegd. 37Nu prijs ik, Nebukadnézar, en verhoog, en verheerlijk den Koning
des hemels, omdat al Zijn werken waarheid, en Zijn paden gerichten zijn; en Hij
is machtig te vernederen degenen, die in hoogmoed wandelen.
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Matthéüs 12:50
Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn
broeder, en zuster, en moeder.

21

Matthéüs 10:37
Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of
dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

22

DIENENDE LIEFDE
Romeinen 13:8; 10
8) Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander
liefheeft, die heeft de wet vervuld.
10) De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der
wet.
1 Korinthe 12:4-11
4En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 5En er is
verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 6En er is
verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen
werkt. 7Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot
hetgeen oorbaar is. 8Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der
wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; 9En een
ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der
gezondmakingen, door denzelfden Geest. 10En een ander de werkingen der
krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en
een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen. 11Doch deze
dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.
2 Korinthe 7:1
Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van
alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de
vreze Gods.
Openbaring 3:15
Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of
heet!
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Openbaring 2:4
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
Openbaring 6:15-16
15En

de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over
duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen
zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; 16En zeiden tot de
bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht
Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
Openbaring 21:21 (Openb. 21: 21) - [Kopieer][Ga][naar lijst]
(21:21) En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit
een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.

24

Openbaring 22:1-2
1En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal,
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 2In het midden van haar straat
en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens,
voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en
de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
OVER DE GEEST VAN LICHT EN DUISTERNIS
Éfeze 4:1-3
1Zo

bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der
roeping, met welke gij geroepen zijt; 2Met alle ootmoedigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; 3U
benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des
vredes.
Galaten 5:17-21
17Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze
staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18Maar indien gij
door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 19De werken des
vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid,
ontuchtigheid, 20Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten,
afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21Nijd, moord,
dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk
ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet
zullen beërven.
Galaten 5:22
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, geloof,
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Johannes 13:35
Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt
onder elkander.
1 Petrus 5:5
Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander
onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de
hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.

OVER GEHOORZAAMHEID
Matthéüs 5:14-16
14Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet
verborgen zijn. 15Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een
koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16Laat
uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Lukas 11:35
Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.

26

Daniël 7:18; 22; 27
18) Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij
zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der
eeuwigheden.
22) Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de
heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het
Rijk bezaten.
27) Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder
den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge
plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem
eren en gehoorzamen.
Judas 1:14; 15
14) En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd,
zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
15) Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen,
vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en
vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem
gesproken hebben.
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Openbaring 20:4-6
4En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en
ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en
om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden
hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en
aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend
jaren. 5Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de
duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6Zalig en heilig is
hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met
Hem als koningen heersen duizend jaren.

2 Thessalonicenzen 2:7-10
7Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk,
Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal
weggedaan worden. 8En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden,
denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken
door de verschijning Zijner toekomst; 9Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de
werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10En in
alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor
dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

Matthéüs 25:1-13
1Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar
lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2En vijf van haar waren
wijzen, en vijf waren dwazen. 3Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen
geen olie met zich. 4Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
5Als
6En

nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit

hem tegemoet! 7Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
8En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen
gaan uit. 9Doch 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. 10Als 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. 11Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer,
heer, doe ons open! 12En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u
niet. 13Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de
Zoon des mensen komen zal.
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Handelingen 4:31-33
31En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren,
bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het
Woord Gods met vrijmoedigheid. 32En de menigte van degenen, die geloofden,
was één hart en een ziel; en niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn
eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen. 33En de apostelen gaven met
grote kracht getuigenis van de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote
genade over hen allen.
Éfeze 4:3-6
3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des
vredes. 4Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot
één hoop uwer roeping; 5Eén Heere, één geloof, één doop, 6Eén God en Vader
van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
Openbaring 13:16-17
16En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen
en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun
voorhoofden; 17En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken
heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
OVER DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

28

Matthéüs 16:24
Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
Galaten 5:24
Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en
begeerlijkheden.
Romeinen 8:11-13
11En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u
woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12Zo

dan, broeders, wij

zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 13Want indien gij
naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de
werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
Romeinen 3:24
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;
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1 Johannes 4:12
Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft
God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.
1 Korinthe 13:13
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de
liefde.
Romeinen 13:10
De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.
1 Johannes 4:16-17
16En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is
liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17Hierin is de liefde
bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des
oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

30

Éfeze 5:26-27
26Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters
door het Woord; 27Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een
Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig
zijn en onberispelijk.
Exodus 16:3
En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven
waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot
verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om
deze ganse gemeente door den honger te doden.

31

Handelingen 1:7
En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden,
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;
Matthéüs 24:42
Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
Handelingen 1:11
Welke ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel?
Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs
gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
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1 Korinthe 15:51-53
51Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij
zullen allen veranderd worden; 52In een punt des tijds, in een ogenblik, met de
laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk
opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53Want dit verderfelijke moet
onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
1 Thessalonicenzen 4:15-17
15Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend
overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen,
die ontslapen zijn. 16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des
archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in
Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17Daarna wij, die levend
overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken,
den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
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Openbaring 20:1-6
1En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des
afgronds, en een grote keten in zijn hand; 2En hij greep den draak, de oude
slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 3En wierp hem
in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij
de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd
zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden. 4En ik zag tronen,
en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord
Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het
merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij
leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. 5Maar de
overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren
geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6Zalig en heilig is hij, die deel
heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht,
maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als
koningen heersen duizend jaren.
Jesaja 11:1-11
1Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een
Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 2En op Hem zal de Geest des
HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en
der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. 3En Zijn rieken zal zijn
in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij
zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 4Maar Hij zal de armen met
gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid
bestraffen;
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doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner
lippen zal Hij den goddeloze doden. 5Want gerechtigheid zal de gordel Zijner
lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn. 6En de wolf
zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het
kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze
drijven. 7De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te
zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. 8En een zoogkind zal
zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand
uitsteken in de kuil van den basilisk. 9Men zal nergens leed doen noch verderven
op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des
HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. 10Want het zal
geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isaï, Die staan
zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. 11Want
het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male Zijn hand
aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk
overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van
Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der
zee.
Matthéüs 25:13
Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des
mensen komen zal.
Lukas 21:25-36
25En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde
benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven
groot geluid zullen geven; 26En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en
verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der
hemelen zullen bewogen worden. 27En alsdan zullen zij den Zoon des mensen
zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28Als nu deze dingen
beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat
uw verlossing nabij is.

29En

Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom,

en al de bomen. 30Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit
uzelven, dat de zomer nu nabij is. 31Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult
zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

32Voorwaar

Ik zeg u,

dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. 33De
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan. 34En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard
worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat
u die dag niet onvoorziens over kome. 35Want gelijk een strik zal hij komen over
al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. 36Waakt dan te aller
tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze
dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
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Lukas 18:22
Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog één ding ontbreekt u; verkoop
alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in
den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.
Handelingen 4:32-35
32En de menigte van degenen, die geloofden, was één hart en een ziel; en
niemand zeide, dat iets van hetgeen hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen
waren hun gemeen. 33En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van
de opstanding van den Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.
34Want er was ook niemand onder hen, die gebrek had; want zovelen als er
bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten den prijs
der verkochte goederen, en legden dien aan de voeten der apostelen. 35En aan
een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat elk van node had.
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Matthéüs 24:21
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het
begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Jesaja 48:10
Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes
der ellende.
Openbaring 20:12
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden
geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden
werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
Matthéüs 25:1-13
1Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar
lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2En vijf van haar waren
wijzen, en vijf waren dwazen. 3Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen
geen olie met zich. 4Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
5Als
6En

nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit

hem tegemoet! 7Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
8En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen
gaan uit. 9Doch 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. 10Als 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. 11Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer,
heer, doe ons open!
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34

12En

hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. 13Zo waakt dan;
want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen
zal.
Openbaring 19:7-8
7Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want
de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8En haar
is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn
lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
OVER DE HEILIGE WANDEL
Lukas 18:17
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een
kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.
2 Petrus 1:7
En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde
jegens allen.
Romeinen 12:18
Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
1 Petrus 4:8
Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van
zonden bedekken.
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1 Petrus 1:15
Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al
uw wandel;
Matthéüs 7:24-25
24Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik
vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd
heeft; 25En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en
de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is
niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
HET WOORD VAN GOD ALS FAKKEL IN DE WOESTIJN
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Markus 13:27
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.
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Openbaring 19:7
Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want
de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.
Matthéüs 18:1-4
1Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de
meeste in het Koninkrijk der hemelen? 2En Jezus een kindeken tot Zich geroepen
hebbende, stelde dat in het midden van hen; 3En zeide: Voorwaar zeg Ik u:
Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het
Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. 4Zo wie dan zichzelven zal vernederen,
gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.
1 Samuël 15:22
Doch Samuël zeide: Heeft de HEERE lust aan brandofferen, en slachtofferen, als
aan het gehoorzamen van de stem des HEEREN? Zie, gehoorzamen is beter dan
slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.
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WAAKT
Matthéüs 24:44
Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des
mensen komen.
Openbaring 13:13
En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op
de aarde, voor de mensen.
Matthéüs 24:24
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote
tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de
uitverkorenen zouden verleiden.
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1 Thessalonicenzen 5:1-3
1Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat
men u schrijve. 2Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal
komen, gelijk een dief in den nacht. 3Want wanneer zij zullen zeggen: Het is
vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de
barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
Openbaring 20:4
En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en
ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en
om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden
hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en
aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend
jaren.
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40

Lukas 14:33
Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn
discipel niet zijn.
Psalmen 40:9
Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing
ik niet; HEERE! Gij weet het.
Amos 8:11-12
11Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land
zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te
horen de woorden des HEEREN. 12En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van
het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te
zoeken, maar zullen het niet vinden.
Hebreeën 12:14
Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den
Heere zien zal;
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OVER WARE EN VALSE NEDERIGHEID
EN
OVER WARE EN VALSE EER
Johannes 5:44
Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God
alleen is, niet zoekt?
1 Korinthe 15:31
Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus
Jezus, onzen Heere.
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Lukas 13:28
Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en
Izak, en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten
uitgeworpen.

43

Matthéüs 7:13-14
13Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot
het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; 14Want de poort is
eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die
denzelven vinden.
Lukas 15:21
En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u,
en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.
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Matthéüs 11:28-30
28Komt

herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van

29Neemt

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30Want Mijn juk is zacht, en Mijn last
is licht.

NOTITIES
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