
INTERNATIONALE WOORDCONFERENTIE – UTAWALA 2, NAIROBI - KENIA 
 
Onderwijs door de Profeet van De HEER, dr. David Owuor – Uitgebreide samenvatting 

 
DE KOMST VAN DE MESSIAS, DAG 1 – 23 NOVEMBER 2019 
 

1. De staat van de kerk --> Waar moet de HEER de kerk uit redden?   
2. Gereed maken van de kerk, het gewaad der rechtvaardigheid. 

 
De HEER nam Hem mee naar de stad van GOD, het nieuwe Jeruzalem. Omdat HIJ 
u in ZIJN hart, in ZIJN gedachten heeft. HIJ doet letterlijk alles om uw aandacht te 
trekken. In het nieuwe Jeruzalem zag hij kostbare, dure gebouwen. HIJ tilde Hem er 
net iets bovenuit, zodat hij op een uitzichtpunt stond. Hij kon de horizon van de stad 
zien. De gebouwen  gaan aan de bovenkant heel scherp naar boven en zijn 
helemaal opgelicht, op een hele mooie manier. Zoals bijvoorbeeld de stad New York, 
daar bouwt men ook scherpe daken met lichtjes eraan. Maar deze waren van puur 
goud en de gebouwen zeer wit, zuiver wit. Er is geen zon, geen maan daar. Die zijn 
niet nodig. Want de heerlijkheid van JAHWE zal de stad verlichten. Er zijn ook 
groene delen in de stad, waar u zult genezen van wat u op de aarde heeft 
doorgemaakt. En u gaat zitten en uw tranen zullen als een rivier stromen als u 
bedenkt waar u doorheen bent gegaan op aarde. Die stad is het huis van de 
rechtvaardigen. De reden waarom JEZUS kwam. Zodat u op een dag die stad binnen 
zult gaan. De Trap van de Hemel die Hij profeteerde is neergelaten. In de lucht. De 
Stem van de HEER kwam en zei: 'De Trap zal daar blijven totdat zij binnen zijn 
gegaan'. De opstelling is voor de ontvangst van de kerk.  
 
Het Koninkrijk van GOD is nabij. Dus u moet u gereedmaken. Dat is de climax van 
het Evangelie. Het Koninkrijk van de Hemel is de verblijfplaats van GOD, ofwel als u 
Hemelgebonden bent: u gaat GOD van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. De 
HEER heeft Hem meegenomen naar de hel. Het was vreselijk. Probeer zoveel 
mogelijk om weg te blijven uit de hel. Richt u op de Hemel. De doden, de pus, de 
wonden. Je wilt daar niet zijn en het vuur en het janken dat daar plaats vindt. De hel 
zal plaatsvinden en de Hemel zal plaatsvinden. De hel is een echte plaats en de 
Hemel is een echte plaats die bestaat. De Hemel is de verblijfplaats waar GOD’s 
gezin voor eeuwig zal wonen. De Hemel is de enige plaats om naar toe te gaan. 
Waar de familie van GOD voor eeuwig leeft. De Hemel wordt de berg van GOD 
genoemd.  
 
Hebreeën 12:22,23 
 
22 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, 
tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 23 tot een 
feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de 
hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de 
geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 
 
De stad van GOD. Het meest verheven Koninkrijk ooit. Er is geen groter Koninkrijk. 
Het meest hoog verheven Koninkrijk ooit. Het meest krachtige Koninkrijk ooit. Er is 
geen krachtiger Koninkrijk. Het meest veilige Koninkrijk. Geen terroristische 
aanslagen. Geen veiligheidscamera’s, geen controles bij de ingang. Vanwege de 



mentaliteit. Meest heilige Koninkrijk ooit. Waar geen pijn is, geen kanker, geen 
operaties, geen nierdialyses, geen diabetes, geen amputaties, geen pijnstillers, geen 
smarten. Wie wil daar nu niet heen? Geen pillen. Er is daar geen zonde. De zonde 
zal voorbij zijn. En het loon van de zonde, er zal daar geen dood zijn, geen 
begrafenissen. Geen kreupelen, geen blinden daar. Zij zullen de Trap niet op hun 
knieën en handen oplopen, maar met hun voeten. Geen blinden, geen hotlines. Het 
is een echte plaats, het hoogste paradijs. Geen blinden, doven, stommen, lichamelijk 
gehandicapten, aandoeningen aan de ruggengraat, geen geestelijk gestoorden. Die 
zullen daar niet gevonden worden. Het is de hoogste viering die nooit eindigt. Vieren, 
vieren, vieren voor altijd. Wie twijfelt er nog tussen twee wegen nu?  
 
Terwijl er in de hel lijden zal zijn. In de Hemel is waar de Levensboom is. In dat 
Koninkrijk zullen wij allemaal genieten van de echte, triomferende binnenkomst. Die 
in Jeruzalem plaatsvond, toen ze HEM niet begrepen. Het ging niet goed. Ze 
begrepen HEM niet. De echte zal plaatsvinden in de Hemel om de MESSIAS te eren. 
Zoals u deze ziet in:  
 
Openbaring 7:9-12 
 
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, 
stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met 
witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: 
De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! 11 En alle 
engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij 
wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de 
dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 
 
De Fontein van Levend Water zal daar zijn, in die stad. Iedereen in die stad zal door 
GOD DE VADER ZELF op hun gemak gesteld worden. De ark van het Verbond des 
HEREN is in dat Koninkrijk. De ark van het Verbond van JAHWE. GOD’s tempel is 
daar. In dat Koninkrijk, GOD’s Troon en majesteit is in dat Koninkrijk. Het is het huis 
van het hoogste Leven. Het leven dat nooit eindigt. Het huis van de hoogste 
blijdschap die nooit eindigt, het thuis van de hoogste aanbidding die nooit eindigt, de 
hoogste lofprijs aan GOD, die nooit eindigt. Het Koninkrijk van GOD. De hoogste 
Naam van JEZUS. Er zijn eigenschappen van JEZUS die u alleen daar zult 
ontdekken. En de schok die u zal overkomen. De rivier des Levens is in dat 
Koninkrijk. In het Koninkrijk van GOD. 
 
Wie wil daar niet heen? 

 
1) De staat van de kerk, van de gelovige, van het Huis van de HEER. De staat van 
het preekgestoelte nu. 

 
Aantal waarschuwingen in de Bijbel. Waar de Bijbel openlijk een rode vlag ophoudt. 
En zegt: ‘wees nu voorzichtig. 
 
Jesaja 26:19-21 



 
19 Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. 
Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op 
jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. 20 Ga, Mijn volk, treed 
uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, 
totdat de gramschap over is. 21 Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de 
ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde 
zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden 
niet langer bedekt houden. 
 
Als u over het verheerlijkte Koninkrijk van GOD begint te spreken, het binnentreden 
van de gelovige. De schriftgedeeltes die dit bejubelen komen met een waarschuwing. 
Dat rondom die tijd van het binnentreden zegt HIJ dat zij die de Trap opklimmen. HIJ 
zegt ‘ga mijn volk’. Ga uw kamers  binnen. Er is al een waarschuwing hierna aan een 
generatie. Als het gaat om binnentreden zegt HIJ dat er waarschuwingen zijn. HIJ 
verheft een groep mensen, HIJ beschrijft een uitverkiezing. HIJ zegt: ‘het is beperkt’. 
Het is niet voor iedereen. HIJ zegt: ‘het is alleen voor mijn mensen’. Dat is een 
waarschuwing. HIJ zegt dat het alleen voor hen is die de ‘mijn-volk-kerk’ genoemd 
wordt.  
 
2 Korintiërs 6:14-18 
 
14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid 
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen 
licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en 
Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er 
tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de 
levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en 
onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.17 Ga 
daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine 
niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot 
zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 
 
HIJ zegt ‘het is niet voor iedereen’, maar voor de mijn-volkkerk. HIJ zegt: ‘ga MIJN 
volk’. Er is een waarschuwing. Dat het ‘mijn-volk’ dat binnentreedt een afgescheiden 
kerk is. HIJ benadrukt de afscheiding van het moreel verval van de wereld. 
Afscheiding van de zonde van deze wereld, van de seksuele onzedelijkheid, de 
abortussen, seksuele begeerte, homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksuelen. HIJ 
zegt: ‘scheidt u af van deze dingen als u wilt binnentreden’. Afscheiding van de 
leugen, misleiding, het liefhebben van geld dat zichzelf verheft boven CHRISTUS en 
de agenda van GOD in de war probeert te brengen.  
 
Waarschuwing al in Jesaja 26. Het is voor een afgescheiden kerk. Preek tot hen 
JEZUS, de behoudenis, de genade, GOD’s genade, GOD’s goedheid, GOD’s zorg, 
GOD’s Liefde, het Bloed, het Kruis, maar wordt niet zoals zij. Het conflict van 
Genesis 3:15 is volop gaande.  
 
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw 
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, 



en u zult Het de hiel vermorzelen. 
 
Eerste waarschuwing. Het Koninkrijk van de Hemel is niet voor iedereen. Hoezeer 
GOD ook wil dat iedereen binnentreedt, er zijn degenen die de rechtvaardigheid en 
de heiligheid van GOD afwijzen. HIJ zegt het zal moeilijk zijn.  
 
De eerste waarschuwing is dat de deur zal sluiten. Als HIJ spreekt over het Koninkrijk 
van GOD, dan is daar gelijk de waarschuwing. Als HIJ die Boodschap aan u predikt 
wees dan nu voorzichtig en pak deze heel goed aan, want de deur zal dichtgaan. De 
reden dat de deur sluit is dat er een storm van het oordeel van GOD is dat gaat 
komen. Bereid u goed voor, want: 
 

1. De deur zal sluiten 
2. De wraak van GOD zal de aarde treffen. 

 
Openbaring 16:15 
 
15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht 
geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 
 
HIJ zegt opnieuw dat HIJ als een dief komt. Zalig is HIJ die waakzaam is. Alweer een 
waarschuwing. Dat het abrupt zal zijn. Zonder waarschuwing, onverwacht. De deur 
zal sluiten. Het zal abrupt zijn. Het zal als een normale werkdag beginnen. Mensen 
zullen gewoon wakker worden, maar dan plotseling is het gebeurd. Blijf waakzaam 
en houdt het gewaad aan. Zodat uw schaamte niet ontbloot zal worden. Zalig hij die 
waakzaam is = zij die gereed zijn zullen meegenomen worden. De zegening van 
GOD is dat een sterfelijk mens, op deze aarde zal wandelen en op een dag de 
eeuwigheid zal binnentreden. Dus HIJ zegt: ‘wees voorzichtig’. Het zal u verrassen, 
schokken. 
 
Mattheüs 22:11 
 
11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij 
daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 
 
Waarschuwing met ernst nemen, met gewichtigheid. Want de deur zal sluiten. Het 
zal abrupt nemen. Om uw aandacht te trekken, de noodzaak om te luisteren.  
Vriend, hoe bent u hier binnengekomen door de achterdeur? Zonder het 
bruiloftsgewaad. Welke mate van poreusheid is dit? Nog een waarschuwing. Als een 
dief, als een dief, als een dief. Als het over het Koninkrijk van GOD gaat dan is het 
‘als een dief, als een dief, als een dief’. De opname van de kerk is een valstrik. Om 
uw waakzaamheid te grijpen, uw serieusheid.  
 
Mattheüs 25:10-13 
 
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die 
gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd 
gesloten. 11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe 
ons open! 12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13 Wees 



dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 
mensen komen zal. 
 
Weer een waarschuwing. En toen zij onderweg waren om olie te kopen, kwam aan 
de andere kant de MESSIAS. Onverwacht. Wees oplettend betreft deze zaak. 
Opnieuw als een dief. De deur werd opnieuw gesloten. Zoveel benadrukking op het 
sluiten van de deur. Dat als nu de instructie wordt gegeven om u gereed te maken 
dan moet u deze serieus nemen. De instructie om terug te keren. Plotseling zal de 
deur sluiten. De dwaze meisjes ontvingen de HEILIGE GEEST niet, maar gingen olie 
kopen. Maar toen kwam de MESSIAS. De HEERE JEHOVA, DEGENE die hen 
geschapen heeft zegt dat HIJ hen niet kent. Ik denk dat u liever heeft dat de duivel 
zegt dat hij u niet kent. Maar als de HEERE dat tegen u zegt, waar moet u heen 
rennen?  
 
Openbaring 18:4 
 
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen 
zult ontvangen. 
 
Nog een waarschuwing, zodat u zich af zult scheiden van de zonde, van het domein 
van de duisternis. Het domein van verdorvenheid, want daar komt het oordeel van 
GOD over. Maar zij die binnentreden… De waarschuwing ‘ga uit haar weg, scheidt u 
af van haar’. Het oordeel komt over Babylon. Zij die aan het Koninkrijk toebehoren 
rechts en anderen links. Uitzoeken wie er werkelijk aan het Koninkrijk toebehoort. 
  
Romeinen 11:25 
 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u 
niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is 
gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 
 
Nog een waarschuwing. HIJ zegt gedeeltelijke verharding, totdat de volheid van de 
heidenen is binnen gegaan. Ofwel, er is een aantal van de heidenen. Maak geen 
grappen met uw behoudenis. Want u zou kunnen vallen en iemand anders ontvangt 
JEZUS en maakt het aantal compleet en dan vertrekt de kerk. Maak geen grappen. 
Wees voorzichtig. Er is een aantal. Als de eerstvolgende persoon JEZUS ontvangt 
en het nummer is vol, dan is het gedaan.  
 
2 Korintiërs 7:1 
 
1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van 
alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen 
van God. 
 
Nog een waarschuwing. Als u binnen wilt treden, zonder u dan af van alle vervuiling 
die het voor u verpesten zal. Begin in plaats daarvan uw heiliging te volbrengen en 
uw rechtvaardigheid te  polijsten. En uw vrezen van en wijsheid in GOD te vestigen. 
Er zijn vele aanvallen. Er zijn vele aanvallen op de heilige, rechtvaardige ziel, aan 
allerlei kanten. Wees voorzichtig.  



1 Thessalonicenzen 5:2,3 
 
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de 
nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 
zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 
 
De dag van de HEERE zal als een dief in de nacht komen. Nogmaals een 
waarschuwing. Dus als mensen het het minste verwachten. Precies als u het niet 
verwacht. Hij wil deze waarschuwing geven. Ofwel als u slaapt. Als u het het minste 
verwacht. Zij die zeiden ‘vrede, vrede’ dan valt de toorn van GOD op hen. Nog een 
waarschuwing. Strenge waarschuwing. De heerlijkheid komt nu naar beneden met 
vuur, de zon klapt. Deze dagen is het net alsof de zon uit zijn baan wil komen en 
naar de Profeten toe wil komen. De zon wil vertrekken. Als de zon Hen ziet wil hij uit 
zijn baan komen om de autoriteit te laten zien die Zij in zich dragen. De grootste 
schepping in de ruimte.  
 
In 1 Thessalonicenzen 5:2,3 zegt HIJ als een dief, midden in de nacht. Zij die 
achterover zullen hangen, het oordeel zal over u komen.  
 
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de 
nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 
zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 
 
Mattheüs 24. Zij komen binnenlopen met de heerlijkheid van GOD en beginnen een 
generatie te waarschuwen. 
 
Mattheüs 24:36  
 
36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de 
hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 
 
Hoort u de waarschuwing. Die dag zal komen als een dief. Mensen waren aan het 
eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven. Ze hadden het niet door totdat de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam. Nog een waarschuwing. 
 
Openbaring 3:4 
 
4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt 
hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 
5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist 
niet uitwissen  uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 
Vader en voor Zijn engelen. 
 
Opnieuw een waarschuwing. Een daarvan is het onbevlekte gewaad. De 
meerderheid zal het gewaad bevlekken. Enkele personen in sardis. Er is een boek 
des Levens dat toebehoort aan het LAM van GOD. De lijst, de legenda, het register 
van alle rechtvaardige mensen, van alle inwoners van de Hemel. HIJ waarschuwt 
over dat boek. HIJ zegt als u in die rechtvaardigheid wandelt zal ik uw naam niet 



uitwissen. Andermans namen worden dus uitgewist. Er is hier een serie van 
waarschuwingen.  
 
HIJ zegt dat de behoudenis van JEZUS eenrichtingsverkeer is. Er zijn slechts twee 
gewaden. Niet drie. De kerk denkt dat er drie zijn. De kerk wereldwijd handelt naar 
een theorie. Zij volgt een gedachtegoed, filosofie die haar instructie geeft dat er drie 
gewaden zijn. Er zijn slechts twee gewaden. Of u draagt het fijne linnen, smetteloos 
en blinkend, gereed om de Hemel binnen te treden. Of u draagt het fijne linnen, 
purper en wat nog meer… Het gewaad van de duivel dat u in het boek Openbaring 
ziet. De hoer, de hoer uit Openbaring draagt dit. Er is geen middelste gewaad. Maar 
als u de kerk van vandaag ziet dan zou u denken dat er een derde gewaad bestaat. 
Je zou denken dat er een middengewaad, mix is. Er is maar één gewaad voor de 
Hemel. De HEER wil dat alle mensen in de Hemel zijn, maar de werkelijkheid is, is 
dat er namen uitgewist zullen worden. Een waarschuwing.  
 
Genesis 7:16 
 
16 En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals 
God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe. 
 
Lukas 17 nog een waarschuwing. Een waarschuwing aan een generatie, aan een 
kerk.  
 
Lukas 17:26. 
 
26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de 
dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk 
en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark 
binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 28 Op 
dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij 
dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag 
echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de 
hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon 
des mensen geopenbaard zal worden. 31 Wie op die dag op het dak zal zijn, 
met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. 
En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 
 
Serie waarschuwingen voor de kerk samengevat: 
 
Lukas 16:19-24 
 
19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen 
en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, 
van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder 
de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de 
kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden 
kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en 
door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de 
rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar 
hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En 



hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe 
en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong 
verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 
 
Dezelfde tong die GOD lasterde. Hoe kunt u Lazarus zien in de Hemel terwijl u nog 
altijd aan het zwartmaken bent? U heeft hem nog niet gerespecteerd. U zegt dat 
Lazarus naar het kruis en het vuur gestuurd moet worden en voor u moeite moet 
doen en moet bloeden. 

1. De eerste waarschuwing is dat de hel een echte plaats is.  
2. De hel zal plaatsvinden.  
3. Mensen sterven nooit, de zielen van de mensen sterven niet. Mensen zullen 

bekleed worden met een lichaam, met een tong, een hoofd en ogen dat 
Abraham zal zien. Dezelfde tong die bedoeld was om de HEER te aanbidden 
gebruikte hij anders. Dezelfde tong die de man entertainde. En vraagt: ‘Welke 
wijn is dat? Is dat Chardonay? Heeft u nog steeds dat biefstuk voor de 
barbecue? Genietend van de wijn, coca-cola en het sap. En de gegrilde 
botervis. Dezelfde tong die hij aan het strelen was op de aarde. Heeft u zich 
nooit afgevraagd waarom mensen de tong amuseren. Altijd de tong. Dezelfde 
tong die geschapen was om JEHOVA te aanbidden. U was ermee bezig om 
deze te strelen. De realiteit van de hel is dat die tong het meest gemarteld zal 
worden. Daar zal een echt lichaam zijn, met een echte geest die kan 
onderscheiden wie waar is. Wees nu voorzichtig. De hel bestaat echt. Dus als 
de boodschap zal komen moet u deze met honger aannemen, veel smaad. 
Hel is een echte plaats, geen fictie. De mensen in de hel zullen op een of 
andere manier hen kunnen zien die in de hemel zijn. De tijd om u gereed te 
maken is nu. U heeft dezelfde kansen gekregen.  
 

De Profeten lopen nu binnen en de Hemel opent zich en de heerlijkheid gemengd 
met vuur stroomt neer. Hij laat het stromen en dan stopt het weer. En dan klapt de 
zon. Een ernstige, strenge waarschuwing. Iemand die in die vorm rondloopt en u 
waarschuwt, zou u niet heel goed luisteren. Want die Persoon wandelt met GOD. 
Dus u moet luisteren. HIJ zegt dat de hel een echte plek is, met echte pijn, lijden. U 
zult ogen hebben om te zien, een tong. 
 
Hosea 13:8 
 
8 Ik trof hen aan als een berin die van jongen beroofd is, scheurde hun 
borstkas open, verslond hen daar als een leeuwin. De dieren van het veld 
zullen hen verscheuren. 
 
Wie kan proberen de LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA aan te vallen, zegt HIJ. 
Juda, mijn ZOON ligt neer als een leeuwin. Wie kan HEM proberen aan te vallen. De 
LEEUW VAN DE STAM VAN JUDA. Zo machtig, zo krachtig, zo enorm, de hoogheid, 
superioriteit. Dat boven de Hemelen er niemand is zoals HIJ. In het uitspansel is er 
niemand zoals HIJ. Op de aarde werd er niemand aangetroffen zoals HIJ, onder de 
aarde ook niet. Als Hij u zegt de Weg te bereiden. En zegt dat HIJ u verscheuren zal 
als een beer. Wie bent u dan dat u HEM kunt weerstaan. 
 
Begrijpt u de waarschuwing. U kunt HEM niet bestrijden. HIJ is de hoogste autoriteit 
en macht. Als HIJ zegt bekeer u en bereid de Weg en wees heilig en rechtvaardig 



dan moet u simpelweg gehoorzamen. Want het zou het meest onwijze zijn om te 
proberen HEM te bevechten. In dit alles wordt deze dag gekarakteriseerd als dat HIJ 
abrupt, onverwacht, als een dief komt. Onbewust, onaangekondigd, plotseling, bij 
verassing, onverwacht, abrupt, onbewust, niet voorzien, niet wetende, zonder 
waarschuwing.  
 
Uw rol in dit alles is het volgende. Om gereed te zijn, voorbereid, verwachtingsvol, 
waakzaam, alert, wakker, met de gedachten erbij, wijs, Godvrezend, aangepast, door 
een proces gegaan, beschikbaar, toegerust, competent, gedisciplineerd, gepolijst, 
vervuld, geautoriseerd, met een bewijs. Uw rol, zoals een rijbewijs. U kunt beter 
gereed zijn, verwachtingsvol, waakzaam, wakker, alert, georiënteerd, wijs,  slim, 
GODvrezend, aangepast voor deze gebeurtenis, door een proces gegaan, 
beschikbaar voor deze gebeurtenis, toegerust. Begiftigd met de HEILIGE GEEST en 
competent, capabel, gepolijst en gelouterd. Door de HEILIGE GEEST geautoriseerd 
voor deze gebeurtenis. Dat is zoals u zou moeten zijn. 
 
1 Petrus 1:12 
 
12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de 
dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd 
hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin 
de engelen begerig zijn zich te verdiepen. 
 
Wat wij hier bespreken verlangden zelfs de engelen naar om hierin deel te nemen. 
Waar nu de kerk zich gereed maakt en binnentreedt. Wie dan zijn deze. Als de 
waarschuwing zo krachtig is. Wie zijn dezen? Die Hij de trap omhoog zag klimmen. 
Hij heeft de kerk omhoog zien klimmen. Wie zijn zij? 
 
Daniël 12: 2,3 
 
2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 
sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3 De 
verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er 
velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. 
 
Wie zijn zij? Wie zijn het die omhoog klimmen? Zij die wijs zijn en in 
GODvrezendheid wandelen en de onderwijzers in de rechtvaardigheid. 
 
Johannes 3:3 
 
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
 
Dat betekent een nieuwe schepping, nieuw wezen worden. Als Hij naar sommigen 
kijkt ziet Hij nog steeds de strijd van het oude schepsel strijden. De worstelingen van 
het oude schepsel. Een mens moet een nieuwe schepping worden. Wedergeboren 
mensen.  
 
 
 



Hebreeën 12:14 
 
14 Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere 
zal zien. 
 
Heilige uitverkorenen van GOD.  
 
Johannes 14:4 
 
En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
 
Volgelingen van JEZUS. Zij die JEZUS volgen. Als JEZUS door veel zwartmakerij 
ging op dat pad dan zult u het ook moeten doormaken. 
 
Kolossenzen 3:1-5 
 
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 
zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2  Bedenk de dingen 
die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven 
is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal 
worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. 
 
De oude en de nieuwe mens 
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, 
kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 
 
Er is een waarschuwing voor een generatie. Over deze kwestie van binnentreden, 
wees voorzichtig nu. Want die dag is onomkeerbaar. Het zijn mensen die hun harten 
richten op de komst van de MESSIAS. Wat zij ook deden. Zij richtten zich op de 
komst van de MESSIAS, de komst van de HEER. ‘Vestig uw hart op de dingen 
boven, waar uw VERLOSSER, Uw REDDER is’. Dat zijn degenen die HIJ op zag 
klimmen. Zij die opklommen waren totaal anders dan degenen die hun harten op het 
aardse gericht hadden. HIJ zegt ‘bedenk de dingen die boven zijn’. Niet de aardse 
dingen. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met CHRISTUS in GOD. 
HIJ zegt: ‘doodt dan uw leden die op de aarde zijn. HIJ houdt een rode vlag op: 
ontucht, onreinheid, hartstocht. Onzuiverheid kan smerige praat, smerige gedachten 
zijn, onzuiverheid, begeerte, hebzucht die afgoderij is. Hierdoor komt de toorn van 
GOD over de ongehoorzamen.  
 
Vers 8. Dit alles afleggen. Die kledingstukken uitdoen. Dat zijn de mensen die HIJ 
zag gaan.  
 
Mattheüs 6:19-22 
 
19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, 
en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamel schatten voor u in de 
hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of 
stelen; 21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het 
lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 



 
Zij verzamelden hun schatten in de hemel, daar hadden ze hun harten neergelegd, 
hun schatten verzameld.  
 
(1 Tim. 3:3-6) 
 
Serieus Gesprek met de kerk aangaande de komst van de MESSIAS, in twee delen. 

1. De staat van de kerk en hoe ze daaruit weggehaald, gered kan worden 
daaruit. 

2. Het gewaad van rechtvaardigheid. Wanneer zij nu gekleed moet worden met 
het Hemelse gewaad.  
 

Deel 1: de staat waarin de kerk verkeert.  
 
Het visioen van de verheerlijkte trap van de Hemel. De verheerlijkte trap van het 
eeuwigdurende leven die Hij letterlijk gebood neer te dalen vanuit de Hemel. Hij 
profeteerde die op 15 januari 2017. Een jaar en een paar maanden later, 11 maart 
2018 in een bijeenkomst als deze noemde Hij deze en de HEER liet de trap 
neerdalen. Hij heeft ook het visioen van het Nieuwe Jeruzalem gedeeld. De pilaar 
van GOD in de tempel van GOD. Hij heeft met ontwerpers samengewerkt om deze 
grafisch weer te geven. Enorme pilaar in de tempel van GOD in de Hemel. Toen 
GOD DE VADER met Hem in de Hemel wandelde om deze pilaar te tonen. Toen 
besefte Hij van welke kant de VADER kwam. Gewoonlijk wandelde HIJ aan Zijn 
rechterkant, maar deze keer was HIJ aan Zijn linkerkant, want er was extra 
heerlijkheid die HIJ straalde op de pilaar. Dus Hij wist waar HIJ was. Recentelijk liet 
de HEER Hem op de aarde staan in die droom. Toen opende HIJ een doorgang met 
een muur, door de lucht, een doorgang. Helemaal omhooggaand en ver naar boven 
opende HIJ Zijn ogen om voorbij het universum te kunnen zien. Aan het einde van de 
doorgang was er enorme, teveel heerlijkheid. Toen schreef HIJ: ‘HEMEL’. En toen 
was er een ander Gesprek dat Hij gedeeld en uitgegeven heeft. Het visioen van het 
gewaad van de HEER. Toen de Hemel zich opende liet HIJ Hem een gevouwen wit 
super verheerlijkt gewaad zien. Hij heeft ook het visioen van de gouden, verheerlijkte 
trouwringen gedeeld. Hij heeft ook het visioen over het super verheerlijkte witte paard 
binnen in de Hemel gedeeld.  
 
Hij heeft zoveel gedeeld. Over de komst van de MESSIAS. De komst van de 
MESSIAS. Het wijst allemaal naar één ding. Het binnentreden van de kerk. De 
HEERE heeft gesproken over het binnentreden van de kerk. Over de komst van de 
MESSIAS om de Bruid op te nemen. HIJ heeft non-stop gesproken, continue.  
Hij wil spreken over de terugkeer naar huis en kijken naar de conditie van de kerk. Hij 
wil spreken over de terugkeer naar Huis. U kent de staat van de kerk vandaag. In het 
Huis van Zijn HEER, op dit uur en moment is er seksuele zonde in de kerk. Binnen in 
de kerk en op dit moment zijn er zwangerschappen buiten het huwelijk. In de kerk. In 
de kerk zijn er abortussen en in het preekgestoelte ook. Soms hoor je dat het de 
pastor is die de vrouw zwanger gemaakt heeft. In de kerk. In de kerk van CHRISTUS 
is er overspel, begeerte, ontucht, op dit moment in het Huis. In het Huis van de 
HEER nu, terwijl de meest ontzagwekkende Profeten wandelen en werken, in het 
huis van de HEERE is er lesbiënisme en homoseksualiteit binnen in de kerk. Wij 
noemen hier zonde, zonde. Er zijn nu valse profeten die in het preekgestoelte actief 



zijn. Terwijl de Twee meest Ontzagwekkende Profeten hier nu wandelen en het vuur 
van Elia neerstroomt.  
 
Hoe durft u valse profetie te prediken. In de kerk zijn die valse profeten uit op geld en 
zij doen dingen en maken vrouwen zwanger, in het Huis van Zijn HEER, in de kerk. 
In de kerk, nu, wordt er valse profetie gegeven terwijl de hele Hemel wandelt met de 
Twee grootste Profeten, in het openbaar. En de heerlijkheid van de VADER 
neerstroomt op de video en de zon klapt, in erkenning. En op dezelfde tijd komt 
iemand en geeft valse profetie. In de kerk nu zijn er valse apostelen actief. In de kerk 
op dit moment worden de heksendokters geraadpleegd. Er worden zelfs tienden aan 
heksendokters betaald, aan medicijnmannen. In de kerk in Duitsland, Europa, 
Australië, Verenigde Staten is er de vrijheidstheologie. Vrijheid, vrijheid. Dat je kunt 
onderhandelen. Alles is bespreekbaar. In de kerk is er postmodernisme. Waar u de 
behoudenis van JEZUS met de wereld vermengt en de delen eruit pakt die in uw 
levensstijl uitkomen. Valse wonderen die gepredikt worden via leugens. Dus dat is de 
context voor de Boodschap.  
 
Jeremia 8:4-9 
 
4 Zeg verder tegen hen: Zo zegt de HEERE: Zal men vallen en 
niet weer opstaan? Of zal men zich afkeren en niet terugkeren? 5 Waarom 
heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer? Zij 
houden vast aan bedrog, zij weigeren terug te keren. 6 Ik heb er acht op 
geslagen en geluisterd: zij spreken wat juist niet behoorlijk is. Er is niemand 
die berouw heeft over zijn slechtheid door te zeggen: Wat heb ik gedaan? 
Eenieder keert zich af en draaft maar door, als een paard dat zich in de strijd 
stort. 7 Zelfs een ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden, tortelduif, zwaluw 
en kraanvogel nemen de tijd van hun aankomst in acht, maar Mijn volk kent 
niet het recht van de HEERE. 8 Hoe kunt u dan zeggen: Wij zijn wijs, en de wet 
van de HEERE is bij ons! Voorwaar, zie, de leugenpen van de schriftgeleerden 
heeft die wet tot leugen gemaakt. 9 De wijzen zullen beschaamd staan, ontsteld 
zijn en gevangen worden. Zie, zij hebben het woord van de HEERE verworpen, 
wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? 
 
De leugenpen van de schriftgeleerden heeft het vals/fout gedaan. Zij geven u wat u 
wilt horen. Hoe kan de kerk terugkeren? 
 
Jesaja 1:3 
 
3 Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël 
heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht. 
 
Dit is wat HIJ tegen de hedendaagse kerk zegt. HIJ zegt dat de rund zich ervan 
bewust is, zonder naar de universiteit te gaan dat hij verantwoording moet afleggen 
aan zijn bezitter. Dat betekent dat hij zich er zeker van bewust is dat hij een bezitter 
heeft. Voordat hij rekenschap kan afleggen weet hij dat hij een bezitter heeft. En de 
ezel, het domste beest dat GOD geschapen heeft, hij weet  
 
1) Dat hij een eigenaar heeft  
2) Dat hij de kribbe heeft van zijn eigenaar. Ofwel dat zijn eigenaar een huis heeft. 



3) En dat in dat huis er een specifieke plek aan hem toegewezen is.  
4) Het domste dier dat GOD ooit geschapen heeft weet niet alleen dat hij een 
eigenaar met een huis heeft, maar ook dat als de avond intreedt en de tijd slecht 
wordt, hoe hij terug moet keren naar het huis van de eigenaar. Hij weet de weg om 
naar huis te gaan. Dus dit zijn de instrumenten die de HEER neerlegt om een zaak 
op te bouwen. MELCHIZEDEK’s dag is bekend als de dag van rechtvaardigheid. 
 
2 Samuël 9:1-13 
 
1 David zei: Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat 
ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan?  
 
David de koning vroeg dit nadat hij gevestigd was als de koning over Israël, de 
profetie was vervuld. Nu regeert hij en is gezeten op de troon. En hij heeft nu de 
goedheid van de HEERE gezien. Dan koning David, Hamelech David. David vroeg of 
er nog iemand overgebleven was, van het huis van Saul aan wie hij de 
goedertierenheid van GOD kan laten zien. De genade, goedheid, de Liefde, de zorg 
van GOD kan laten zien. Is er nog iemand overgebleven? Is er nog iemand in het 
huis van Saul overgebleven aan wie hij dit kan tonen? Onze GOD houdt zich aan het 
verbond. Het verbond met Jonathan. Is er nog iemand overgebleven vroeg koning 
David. Weet u waarom koning David zo’n vraag stelde?  
 
HIJ zegt dat in die tijd toen de koning op de troon zat, al zijn familieleden afgeslacht 
werden. Zij werden afgeslacht en aan het zwaard geregen. Waarom? Omdat ze bang 
waren voor kampen die ontstaan zouden. Dat is waarom David de koning van Israël, 
gezeten op de troon van David dit vroeg. De Gideonieten waren geen Israëlieten, 
maar zij waren overgebracht in de autoriteit van de Israëlieten. De eerste koning van 
Israël, koning Saul was verbonden aan hen. Toen koning Saul stierf door zelfmoord 
te plegen, samen met zijn drie zonen die in de voorlinie stonden, vroegen de 
Gideonieten om de andere zonen en slachtten hen af. Het was slecht. Als u eenmaal 
als koning op de troon gezeten was werden al uw familieleden afgeslacht. Daarom 
stelde koning David deze vraag (vers 1). Daarom willen we nu de staat van de kerk 
onder ogen zien.  
 
HIJ zegt het volgende. De HEERE onderwees de Israëlieten. ‘U bent niet gereed, u 
bent niet klaar voor de koning.’ Zij zeiden: wij willen hem nu, wij zijn serieus, wij willen 
hem nu. We zijn klaar. Wij zijn gereed. De HEERE zegt: ‘u bent niet gereed’. De 
Israëlieten zeiden dat zij gereed waren: ‘Ja, maar wat ons betreft voelen wij dat we 
gereed zijn’. En dan zegt de HEERE, dan zal ik een koning voortbrengen. En toen 
HIJ voor Israël een koning oprichtte. Omdat u op deze wijze om een koning gevraagd 
heeft, omdat u zei: ‘al onze buren hebben koningen’. Omdat u er op deze manier om 
gevraagd heeft, zal ik voor u een koning oprichten. Maar nu hem te hebben getroond 
is dit de manier waarop hij met u moet wandelen. En hij toonde hem de  weg van de 
HEERE. HIJ zegt dat het goed is, maar laat hem dan de weg van de HEERE volgen. 
Zij zeiden al onze buren hebben een koning, waarom wij niet? Wij voelen dat we 
gereed zijn, wij willen deze nu, wij voelen ons klaar. HIJ zei ‘ok, ik geef u de koning, 
maar dit is de wet van GOD, dit zijn de bepalingen van GOD, hij moet op deze wijze 
wandelen’.  
 



En toen koning Saul niet op die manier wandelde, GOD niet vreesde, GOD niet 
eerde, GOD niet gehoorzaamde, kijk dan wat er gebeurde. Samuël gaat het huis in 
om een koning te zoeken. Om op zoek te gaan naar een koning. En op die plek, de 
vader, Jesse, zet de mooie mensen op een rij. Degenen waar u naar kijkt en van zou 
zeggen ‘dit is koninklijk materiaal’. Als je er gewoon naar zou kijken dan zou je 
zeggen ‘deze persoon ziet eruit als een koning’.  
 
Er werd gezocht naar koninklijk materiaal, mensen die zich netjes geschoren hadden, 
prachtig gekleed, misschien wel met een bril om het nog gecompliceerder te maken. 
De wedijver is sterk. Mensen zijn geschoren, ze hebben hun haar goed gedaan, 
aroma’s, lotions opgesmeerd. Ze zouden zelfs kunnen zeggen ‘ik heb het’. Ze zijn 
gecompliceerd. Het interview is gaande. De profeet van de HEER zoekt naar een 
koning. Maar hij is op zoek naar een koning, terwijl er een zittende koning is. Dat 
betekent dat er een disfunctioneren is.  
 
Hij vraagt aan de vader of hij nog een zoon heeft. De vader antwoordt: ‘Nee, vergeet 
die maar’, hij is een roestige, meestal in het veld. Hij is geen koninklijk materiaal. 
Maar de profeet gaat niet zitten totdat hij arriveert. Als hij komt, David, wordt hij tot 
koning gezalfd. Maar er is al een koning in Israël, dus nu zijn er twee koningen. Ofwel 
vijandschap. Als er twee koningen zijn en één troon. Dan kan er maar één koning op 
de troon zitten.  
 
Jonathan werd belangrijk. Vanwege ‘Ziba, is er nog iemand overgebleven in het huis 
van Saul aan wie ik goedertierenheid kan tonen omwille van Jonathan’. Ziet u hoe 
Jonathan verschijnt? En Ziba antwoordt: ‘Ja, er is een zoon. De zoon van Jonathan. 
Mefiboseth, uit het huis van Machir, de zoon van Amiël in Lo-Debar.’ 
Dat verbond met Jonathan. Ziba ging helemaal naar Lo-Debar. Hij haalt Mefiboseth, 
de zoon van Jonathan en brengt hem helemaal terug naar Jeruzalem. 
 
2 Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Zij riepen 
hem bij David. En de koning zei tegen hem: Bent u Ziba? Hij zei: Uw dienaar. 3 
De koning zei: Is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de 
goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de 
koning: Er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. 4 De 
koning zei tegen hem: Waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: Zie, hij is in het 
huis van Machir, de zoon van Ammiël, in Lodebar. 5 Toen stuurde koning David 
boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiël, uit 
Lodebar. 6 Toen Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David 
binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David 
zei: Mefiboseth! En hij zei: Zie, hier is uw dienaar.  
 
Mefiboseth gaat op zijn buik om de koning eer te bewijzen.  
 
 
7 David zei tegen hem: Wees niet bevreesd, want ik zal u zeker 
goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers 
van uw vader Saul teruggeven, en ú zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd 
gebruiken.  
 



De koning zei: ‘vrees niet’, want u kunt zich voorstellen dat in die tijd, in Lo-Debar, 
toen het nieuws helemaal in Lo-Debar aankwam bij Mefiboseth, de koning had hem 
gevraagd om mee te komen. Het eerste wat Mefiboseth gedacht moet hebben is dat 
hij het tot nu toe in zijn kreupele staat in ieder geval overleefd had. Hij moet gevreesd 
hebben dat ze zijn nek op het hout gelegd zouden hebben om hem te slachten. Want 
het was een kroonprins, die helemaal in Lo-Debar zat, weggerend uit Jeruzalem. En 
dan komt het nieuws en dan komt hij en gaat op zijn buik. De koning vraagt: 
‘Mefiboseth, bent u dat?’ Mefiboseth antwoordt: ‘ik ben uw dienaar’.  En David zegt 
‘wees niet bevreesd’. In andere woorden ‘ik zal u niet slachten, ik ga uw hoofd niet 
afhakken’. Begrijpt u dit verhaal?  
 
Dit is waar hij de kerk uit naar voren wil trekken. Wees niet bevreesd, wees niet 
bang. Ik ga u niet slachten.  
 
Akkers van Saul = erfenis.  
 
8 Toen boog hij zich en zei: Wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een 
dode hond als ik ben? 
 
Mefiboseth gaat op zijn buik en komt met een diep berouw en inkeer. Hij belijdt zijn 
zonden. Hij brengt een diep berouw voor de koning.  Waarom zou u genade met mij 
moeten hebben. Dat was een daad van berouw en inkeer. Mefiboseth belijdt nu zijn 
zonden, omwille van het hoogverraad van zijn grootvader, Saul. Die probeerde de 
gezalfde van GOD te doden. Door degene te proberen te doden die op de troon zat 
en door wie de MESSIAS zou komen en heersen. Dit was ernstig. Saul wilde David 
doden. De vrouwen gingen naar buiten en begonnen te dansen, zij wakkerden de 
strijd aan. Zei zeiden Saul heeft er duizend gedood, maar David tienduizend en ze 
gingen dansend de straat op.  
 
Dus waarom ligt Mefiboseth neer en toont hij zijn berouw? 
Omdat hij wist dat zijn vader hem, David, wilde vermoorden. Degene die Goliath 
neerhaalde. Degene die zocht naar een steen. Goliath is klaar en wil zijn spierballen 
tonen. Maar David kijkt niet naar Goliath. Hij kijkt naar de zijkant en komt een steen 
tegen.  
 
De Rots om de vijand te vermorzelen. De grotere ZOON van David. Hij wil de kerk uit 
Lo-Debar halen. Hij wil de kerk naar voren halen uit Lo-Debar. U die koninklijke 
erfenis heeft, wat doet u, kreupel in Lo-Debar? Ze moet naar huis komen. Naar 
Jeruzalem en de HEER aanbidden. De kerk ze moet terugkomen. Ik zal u 
goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. En ik zal u alles 
teruggeven, alle akkers van uw vader. En u zult voortdurend aan mijn tafel de 
maaltijd gebruiken. In de KJV ‘u zult voortdurend brood eten aan mijn tafel’. Voor 
eeuwig en altijd.  U kunt zich voorstellen dat u uit Lo-Debar komt en iemand zegt dit 
tegen u. Dan kunt u beven. 
 
Mefiboseth buigt neer en zei: ‘wat is uw dienaar dat u een dode hond als ik aandacht 
schenkt’.  
 
9 Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem: Al wat van 
Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. 10 



Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u 
moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om 
te eten. Mefiboseth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de 
maaltijd gebruiken. Nu had Ziba vijftien zonen en twintig slaven. 11 En Ziba zei 
tegen de koning: Overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar 
gebiedt, zo zal uw dienaar doen; Mefiboseth zal aan mijn tafel eten als een van 
de zonen van de koning.  
 
HIJ zegt dat koning David, GOD is goed voor hem geweest en heeft hem nu 
gezegend. En hij begint de vrede van GOD te voelen en hij regeert op de troon die 
geprofeteerd was. Bij die troon, hij regeert Israël, hij heeft de heerschappij en is de 
koning over Israël. Op die plaats als hij de goedheid van de HEER ontvangen heeft, 
dan herinnert hij zich de tijden waarin hij in moeilijkheden verkeerde. Toen hij in 
ernstige problemen zat. Hij herinnert zich dat. Toen zijn leven in gevaar was. Saul 
jaagde achter hem aan om hem te vermoorden. En hij rende helemaal tot in de 
grotten in de bergen. Hij herinnert zich ook toen Absalom zich op een nogal 
terroristische wijze begon te gedragen. Hij herinnert zich deze slechte dagen en 
onderwijl herinnerde hij zich degenen die goed voor hem waren geweest. En dan ziet 
hij Jonathan. En dus vanwege het verbond met Jonathan herinnert hij zich de zoon 
van Jonathan, Mefiboseth. In het Hebreeuws betekent Mefiboseth in essentie 
‘rechtstreeks uit de mond van sjèth’. Waarom herinnert David zich zijn verbond met 
Jonathan? 
 
1 Samuël 18:1-9 
 
1 Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart 
en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. 
2 Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis 
van zijn vader.  
 
Jonathan, de kroonprins, de zoon van Saul maakt een verbond met David, de koning 
die net gezalfd is. De HEER zorgde er nu voor dat David toegang had tot de troon. 
Jonathan houdt van David zoals een vader die zich tot zijn zoon verhoudt. ‘Mijn 
vader heeft me dit gegeven etc.’ Ze zijn nu vrienden. Maar GOD had een plan. Om 
Jonathan te introduceren bij David en binnen de troon. En HIJ zegt hier. 
 
3 Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. 4 
Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn 
kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.  
 
Dit is krachtig. David is uitgenodigd in het paleis. Hij is al door de HEERE gezalfd. De 
koning houdt van hem. Alles wat de koning hem vertelt te doen doet hij perfect en 
met succes. Dat betekent dat de genade van GOD met hem is. De zalving werkt. 
Jonathan, de zoon van Saul houdt van David en dan worden ze vrienden in het 
paleis daar. En de koning weigert David terug te laten gaan. Dus David blijft in het 
paleis. Als een profetische daad doet Jonathan de kleding van de kroonprins uit en 
geeft deze aan David. Hij geeft hem de gordel en het zwaard en de boog. Dat is de 
complete uitrusting van de kroonprins. Dat is degene die de troon erft. Waarom deed 
Jonathan dit? Omdat David een herdersjongen was, een ruwe bolster. Hij moest zich 
gereedmaken op een bepaalde manier om voor het gerechtshof komen. Toen 



Jonathan de officiële kleding aan David gaf van de koninklijke kroonprins. Toen was 
het niet meer de herdersjongen. Dus nu is hij waardig omdat hij het protocol draagt. 
Dus nu kan hij voor het gerechtshof verschijnen. David was op dat moment een ruwe 
bolster. Jonathan geeft hem de complete koninklijke kleding van de kroonprins. Als 
hij nu voor de koning verschijnt ziet hij eruit als Jonathan. Hij ziet er niet uit als een 
herdersjongen. GOD deed daar iets profetisch. Dus nu verschijnt hij daar. Hij ziet er 
nu uit als een kroonprins, als Jonathan. De Bijbel zegt: ‘Jonathan hield van hem als 
een vriend en hij liet hem de dingen zien’. En hij gaf hem nu alles, compleet met een 
zwaard en een boog en een gordel. Dus hij hielp David. 
 
Dus toen David koning werd herinnerde hij zich deze dingen. Iemand die hem 
geholpen had. Iemand die hem geholpen had toen hij in een moeilijke plek was. 
Daarom herinnert David zich Mefiboseth.  
 
De kerk moet terugkeren. Wat doet een kroonprins in Lo-Debar? Degene die de 
troon zou moeten beërven, degene met een koninklijke erfenis. Maar in Genesis 
1:26,27 opgebouwd was in een perfecte koninklijk erfenis, maar nu hangt zij ergens 
rond in Lo-Debar. Maar nu, de boog en de gordel. Vers 5: 
 
5 David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich 
verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in 
de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul. 6 Toen 
David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, 
gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en reidans 
koning Saul tegemoet trokken; met tamboerijnen, met blijdschap en met 
muziekinstrumenten. 7 Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: 
Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden! 8 Toen 
ontstak Saul in woede; die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: 
Ze hebben er aan David tienduizend gegeven, maar mij hebben ze er maar 
duizend gegeven; het koninkrijk zal zeker nog eens voor hém zijn! 9 Vanaf die 
dag hield Saul David in het oog. 10 De volgende dag gebeurde het dat de boze 
geest van God weer vaardig werd over Saul, en hij raakte binnenshuis in 
geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een 
speer in zijn hand, 11 en Saul wierp de speer en zei: Ik zal David aan de wand 
spietsen, … 
  
Dus nu is de jaloersheid gekomen. De vrouwen dansten en zongen en speelden op 
de tamboerijn. En de koning werd jaloers. Dus zei hij: ‘ik zal hem aan de wand 
spietsen’. Dus hij zegt het volgende:  
 
… maar David ontweek hem tot tweemaal toe.  
 
De dingen beginnen er slecht uit te zien. Alleen Jonathan, de zoon van Saul gaat 
hem helpen. En dan begrijpen we waarom Mefiboseth ten tonele verschijnt.  Vers 12: 
 
12 Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van 
Saul geweken. 13 Daarom deed Saul David van zich weggaan, en stelde hij hem 
aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en 
weer terugkeerde. 14 David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de 
HEERE was met hem. 15 Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, 



was hij bevreesd voor hem. 16 Maar heel Israël en Juda hielden van David, 
want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. 
 
Dus dit is het conflict tussen David en koning Saul. Jonathan komt nu in het plaatje. 
In plaats van dat hij de kant van zijn vader Saul kiest, kiest hij de kant van  David.  
 
1 Samuël 23:14-17 
 
14 David verbleef in de woestijn in de bergvestingen; hij verbleef in het 
bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet 
over in zijn hand. 15 Toen David zag dat Saul eropuit getrokken was om hem 
naar het leven te staan, was David in de woestijn Zif, in Choresa. 16 Toen stond 
Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Choresa; en hij 
bemoedigde hem in God. 17 Hij zei tegen hem: Wees niet bevreesd, want de 
hand van mijn vader Saul zal je niet vinden, maar jij zult koning worden over 
Israël en ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. 
 
Begrijpt u waarom hij zich Jonathan herinnerde? En zelfs verderop gaat Jonathan 
weer naar hem en sluit een verbond. En hij zegt ‘laat mij gaan en luisteren en ik zal 
aan u verslag doen’. Begrijpt u waarom Mefiboseth erin komt? Dus als we nu kijken 
naar de reden waarom de koning zich het huishouden van Saul herinnert. Dan 
prachtig genoeg, Mefiboseth, de echte zoon van Jonathan, dan krijg je nu de 
redenen. Namelijk dat toen David net uit het veld kwam en de koning hem geroepen 
heeft en hij wil verschijnen dan is het Jonathan die David helpt en hem de juiste 
kleding geeft. Zodat David kan verschijnen in de koninklijke hoven. Ook zodat de 
koning maar met hem zal spreken. Het protocol, het kledingvoorschrift. Maar meer 
dan dat is er nu een verbond tussen Jonathan en David. En nu wordt David achterna 
gezeten. Hij is boven in de bergen. Wie komt hem bemoedigen? Jonathan. Begrijpt u 
waarom hij zich Jonathan herinnerde?  
 
Wat is Lo-Debar. In het Hebreeuws, wanneer ze ‘Lo’ zeggen. Ammi Lo – rotze  
Ammi = mij  
Rotze = willen 
Amni Lo Rotze = ik wil niet. 
 
Als je ‘Lo’ toevoegt is het een annulering. Het nulificeert. Alles wat Debar is, Lo-
Debar, alles wordt genullificeerd door ‘Lo’. Wat Debar ook is, Lo maakt het tot niets.  
Lo-tov → tov = goed, Lo-tov = niet goed. Lo annuleert het. 
 
Waarom gaat hij helemaal naar Lo-Debar om hem daar vandaan te halen en hem te 
brengen?  
 
1 Samuël 23:14-16 (opnieuw) 
 
2 Samuël 4:4 
 
4 Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. 
Hij was vijf jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jizreël kwam. 
Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht, maar toen zij haastig op de 



vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was 
Mefiboseth. 
 
Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij 
was vijf jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Jizreël kwam. Zijn 
voedster had hem opgepakt en was gevlucht, maar toen zij haastig op de vlucht 
sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mefiboseth.  
 
Alle profetieën over de komst van de MESSIAS draaien rondom Israël. Bijvoorbeeld 
toen Hij de profetie gaf op 2 april 2004. Toen Hij voor de Troon van GOD stond. Toen 
kwam Johannes de Doper vanuit de Troon. De heerlijkheid bedekte de troon. Deze 
heerlijkheid die u ziet stromen hier, maar nu als een berg die de troon bedekt. En dan 
komt Johannes de Doper van daar. En dan spreekt hij met Hem. En Johannes de 
Doper. Er spreekt eerst een stem uit de Troon. Die zegt: ‘laat mij u zien wat er te 
gebeuren staat’. 2 april 2004. De HEER tilt Hem tot boven Israël op. Dus Hij kan 
Jeruzalem zien. Hij ziet de veranderingen, wisselingen in het leiderschap. Weer een 
wisseling, nog een wisseling. En Hij heeft in 2004 gezegd dat het een rechtse 
regering zal zijn. Dat het Benjamin Netanyahu 2 zou zijn. In 2004. En daarna komt Hij 
terug voor de Troon. En op dat moment wordt het gewaad van Johannes de Doper 
getransfigureerd en ook Zijn gewaad wordt getransfigureerd. En Johannes loopt naar 
Hem toe en hij verdwijnt in Hem. Houd vast aan de Boodschap die zeer kritisch is. 
Dus hij komt en verdwijnt in Hem. Geen wonder dat u er Twee ziet. Na enige tijd 
kwam Benjamin Netanyahu weer terug. Hij kwam terug met Avigdor Lieberman. In de 
droom was het een rechtse regering. Met Avigdor Lieberman. Een rechtse regering. 
En toen begonnen vele mensen te vragen: “Benyamin Netanyahu is teruggekomen, 
wat zei de profetie? Is het tijdens of daarna?” U kunt geen datum op de opname 
zetten. Want direct bij de Troon was het gewaad getransfigureerd. Johannes liep 
naar Hem toe en verdween. En Hij liep de Troon binnen. Er is daar een heel gesprek. 
En toen kwam het LAM van GOD. De HEER probeerde de tijdlijn te geven, een stuk. 
Dus Benjamin Netanyahu komt, nog een verkiezing en opnieuw komt hij terug. Is het 
Benyamin Netanyahu 2? Of 2 na 2? Er komt weer een verkiezing en hij komt terug. 
De profetie van de komst van de MESSIAS. En HIJ zegt, er komt weer een andere 
verkiezing. Maar recentelijk kon hij geen regering vormen. Begrijpt u de boodschap 
van de HEER? Er is een verborgen boodschap. Nu is het Benny Gantz. Hij kon ook 
geen regering vormen. Hij weet niet of ze een verkiezing gaan houden. Toen Hij het 
gisteren in het nieuws zag zei Hij: ‘laat de kerk zich gereed maken’. Herinnert u zich 
de profetie? De wisselingen in het leiderschap. Terug bij de Troon is het gewaad 
verheerlijkt en de MESSIAS komt. Nu moet u voorzichtig zijn.  
 
In 2 Samuël 4:4:  
 
4 Toen kwamen de mannen van Juda en zalfden David daar tot koning over het 
huis van Juda. Men vertelde David: Het zijn de mannen van Jabes in Gilead die 
Saul begraven hebben. 
 
Koning Saul, de eerste koning van Israël. In die tijd moest de koning in de voorlinie 
staan om de groepen te commanderen. Dus toen de strijd hevig werd en ze op het 
punt stonden de koning gevangen nemen, toen gaf hij zijn beveiligers instructie om 
hem met een speer te doden. En zij weigerden. Toen plaatste hij de speer in de 
grond en rende en viel erop. En koning Saul pleegde zelfmoord en zijn zonen, drie 



van hen werden vermoord. Dus hij is gestorven, zijn drie zonen zijn gestorven en de 
mensen om hem heen ook. Dus het nieuws wat bij de verzorgster kwam, die 
Mefiboseth verzorgde. Het nieuws dat kwam zei: ‘de koning is vermoord met zijn 
zonen’. Dat nieuws kwam bij de koninklijke verzorgster die voor Mefiboseth zorgde. 
Toen het nieuws kwam pakte ze hem op en probeerde met hem te ontvluchten. Hij 
weet niet hoe ze hem vast had, maar hij viel. En zijn benen werden verbrijzeld en hij 
werd blijvend kreupel. Zo werd Mefiboseth blijvend kreupel. Zo werd hij kreupel. Het 
nieuws is gekomen. Zijn benen worden verbrijzeld. Dus nu wordt hij door de koning in 
Jeruzalem ontboden. En hij is kreupel. Blijvend kreupel. Hoe gaat hij het redden?  
Dat is de reis waar de kerk doorheen moet. Hij is uitgenodigd aan de tafel van de 
koning.  
 
Jozua 10:39 
 
En hij nam het in, met zijn koning, en al de bijbehorende steden. En zij sloegen 
het met de scherpte van het zwaard en sloegen al wat leefde wat daarin was met 
de ban; hij liet geen overlevende over. Zoals hij met Hebron gedaan had, zo deed 
hij met Debir en zijn koning, en zoals hij met Libna en zijn koning gedaan had. 
 
Amos 6:13 
 
13 U, die blij bent met Lodebar, u, die zegt: Hebben wij niet door onze kracht 
Karnaïm voor ons ingenomen? 
 
Dus wat zeggen zij over Lo-Debar, waar Mefiboseth ligt. Amos, de profeet kwam uit 
Juda. Maar toen hij hen aantrof, zich goed voelend dat zij Lo-Debar vernietigd 
hadden. Toen vroeg hij hen: waarom bent u blij? Waarom de trots? Wilt u werkelijk 
beweren dat u Lo-Debar heeft verslagen? In andere woorden ‘u heeft helemaal niets 
verslagen’. Dat is hoe die stad in Gilead eruit zag. Het werd als niets beschouwd. En 
als je de woorden van Jozua leest dan ontdek je dat Jozua Lo-Debar vernietigd 
heeft. Als je naar de Hebreeuwse tekst kijkt dan betekent Debar ‘spreken’. Het 
betekent ‘praten’. Debar staat voor ‘verkondiging’. Door dat te doen als je diep in de 
Thora leest dan wordt dit geassocieerd met spreken, zeggen, verkondigen. Om iets 
in werking te spreken. Soms associëren ze Debar met een verkondiging van de 
profeten. Als de profeet het zegt dan wordt het werkelijkheid. Iets tot leven spreken, 
het wordt werkelijkheid. Als je kijkt naar de Thora en het Hebreeuws dan zegt het nog 
steeds dat Debar ‘weide’ betekent, weide voor schapen. Dit betekent daar waar de 
schapen zijn. Het stukje land waar je gras laat groeien om de schapen te laten 
grazen. In die context betekent het dat ieder boek, zoals het boek Jesaja dat gebruikt 
wordt door een gemeenschap. Geestelijk voedsel = Debar. Elk hoofdstuk is geestelijk 
voedsel, brood. Dat is veel voor één woord. 
 
Als je kijkt naar Lo-Debar, dan betekent dat dat al het bovenstaande er niet is. Als je 
kijkt naar hoe het Hebreeuws schepping beschrijft. Dat God sprak en het er was. Hij 
sprak ‘laat er licht zijn’ en er was licht. Dus Lo-Debar = geen verkondiging, geen 
brood, geen voedsel. Het wordt ook geassocieerd met de plek waar het Woord 
vandaan komt. De tempel van de HEER. De diepere betekenis, zij associëren het 
met het heilige der heiligen.  
 



Begrijpt u waar Mefiboseth lag? Er was daar geen woord, geen verkondiging, geen 
brood, geen voedsel, geen beraadslaging, geen bezoek, een gesloten hemel. Hier is 
de hemel geopend en komt de heerlijkheid neer. Als je dieper de tekst in gaat, het 
Hebreeuws in dan brengen zij het helemaal. Dat wat de profeet spreekt en het wordt 
waarheid. En uiteindelijk kwam de MESSIAS en HIJ sprak en het werd werkelijkheid. 
Dit is waar de koning Mefiboseth vandaan roept. HIJ zegt dat hij kreupel was. U hoort 
wat Ziba zei. En toen hij verscheen toonde hij berouw. Hij beleed de zonden van zijn 
familie. En hij zegt dat zij gruweldaden verricht hadden. Zij probeerden degene te 
vermoorden die zat op de troon en door wie de grotere ZOON zou komen. En 
daarom komt Mefiboseth en hij belijdt zijn zonden. Hij toont berouw voor de zonden 
van zijn familie.  
 
We moeten dieper het Woord ingaan, want de MESSIAS komt. Kijk naar de 
wisselingen in het leiderschap in Israël nu. Benyamin Netanyahu, dan terug naar 
Benny Ganz en nu weet u niet wat er gaat komen, of er verkiezingen komen of niet, 
of wat ook. Deze jongeman belijdt zijn zonden namens zijn familie. Maar hij zegt: ‘wie 
ben ik?’ Niet meer dan een dode hond. Waarom dode hond? In die samenleving is 
de hond het smerigste dier, het meest onreine dier, het meest afschrikwekkende dier. 
Hoe veel temeer een dode hond? Met alleen maar stank. 
 
1 Samuël 17:43 
 
43 De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe 
komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. 44 Daarna zei de Filistijn 
tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht 
geven en aan de dieren op het veld. 
 
Toen Israël de kleine David zond, David de kleine jongen naar Goliath de reus. Toen 
vroeg Goliath ‘Ben ik een hond, dat u mij dit kleine kind stuurt met stokken?’  
Maar als je goed kijkt dan zie je dat David Goliath beschouwde als veel. Want zolang 
je overeind kan staan en de GOD van Israël te schande kan maken elke dag. 
Herinnert u zich de vrouw die tot JEZUS riep om hulp. De heidenen in hun occultisme 
en hekserij en seksuele orgieën. Zij werden geclassificeerd als honden. Dus nu komt 
Mefiboseth voor de koning en zegt: ‘Wie ben ik dat u mij deze goedheid toont?’ 
Slechts een dode hond. Dat was de hoogste daad van belijdenis, de hoogste daad 
van zelfvernedering.  
 
Dus u moet begrijpen waarom de Keniaanse opwekking zo krachtig is. Het is 
gebouwd op het Woord, op een krachtig, non-stop Woord. Dat was de mate van 
zelfvernedering. Dus deze jonge man belijdt zijn zonden. En hij komt uit een stad die 
zegt: geen brood, hij is kreupel. Permanent. En hij leeft in een plek van onteigening. 
En daarna zegt de koning tot hem. Ik wil u genade betonen. Ik wil u erbarmen tonen. 
Ik wil goedheid aan u betonen. De goedheid van GOD, de zorg van GOD, de Liefde 
van GOD. En in die tijd was die koning gezeten op de troon, waar de MESSIAS op 
komt te zitten. 
 
De HEER nam Hem mee naar Israël, naar de exacte troonpositie. En bij Stem zei 
GOD de VADER dat dat dit precieze plek van de Troon van David was. En toen gaf 
de Hand van GOD de VADER Hem de harp. En HIJ zei: dit was precies de harp die 
David voor de HEER bespeelde. En toen zei HIJ: ‘nu kunt U deze bespelen’. Hij 



herinnerde zich dat Hij deze aanraakte en voor de HEER speelde. De exacte plek 
waar de troon was. De precieze plek waar de troon van David stond. Toen Hij wakker 
werd begreep Hij dat de MESSIAS komt om precies op die exacte plek te regeren. 
Dit zijn grote gesprekken. David zit op de troon van David en hij is op zoek naar deze 
dierbare Mefiboseth uit Lo-Debar om hem genade te tonen, erbarmen, goedheid, 
goedertierenheid, zorg, liefde en al deze dingen. En dan als hij komt, iemand die 
houdt van brood. Hij komt van een plek waar een tekort is aan brood, aan voeding. 
“En u zult brood eten bij mijn troon, voor altijd. En u zal brood eten, bij mijn troon, 
voor altijd”. Brood is zeer belangrijk voor alle mensen op de wereld. Maar vooral voor 
de Hebreeuwse mensen. Waar agricultuur eerst begonnen is, toen het begon te 
groeien werd brood gevestigd voedsel. Er werd tarwe verbouwd. Het verbouwen van 
tarwe stond centraal in deze tijd. En brood werd een stabiel voedingsmiddel. Dus 
brood werd het leven. Om te overleven. Toen MELCHIZEDEK verscheen, verscheen 
HIJ met brood en wijn aan een wereld die houdt van brood. Dus hoe staat het met de 
kerk? 
 
In de kerk staat brood voor het lichaam van CHRISTUS, voor het gebroken lichaam 
van CHRISTUS aan het Kruis. In de kerk staat het brood voor de behoudenis van 
JEZUS. In het christendom symboliseert brood het eeuwige leven. HIJ zegt ‘kom eet 
mijn vlees, want ieder die mijn vlees eet zal eeuwig leven hebben, voor eeuwig 
leven’. Brood staat voor eeuwig leven. Het brood staat voor de eeuwigheid. Brood 
staat voor het Kruis. De heilige communie. En u zult brood eten aan mijn tafel, voor 
altijd, wat bedoelde HIJ? Tegen wie sprak HIJ?  
 
En Mefiboseth kwam terug naar Jeruzalem. Maar de benen zijn kreupel. Het zijn 
kreupele benen. En hij zat aan de tafel van de koning en at brood, voor altijd en 
evenveel als de rest van de zonen van de koning. Wat zei HIJ daar? Wat is daar de 
boodschap? HIJ zegt dat deze jongeman een kroonprins was. Hij groeide op bij de 
troon. Alles was hem geleerd bij de troon. De etiquette. Hij wist alles van de tafel van 
de koning en de koninklijke cultuur. En toen hij daar zat was hij gelijk aan hen, aan 
de andere zonen. Het tafellaken bedekte zijn kreupele benen. In andere woorden 
zegt de HEER: ‘kom gewoon, kom maar’. Ik ben klaar om uw schaamte te bedekken. 
IK ben bereid om te doen wat u niet kunt en uw schaamte te bedekken. En in dat 
schriftgedeelte is hij gelijk aan de rest van de zonen. Wat zegt de HEERE?  
 
Ook de kerk, met een koninklijke erfenis is nu ergens anders. Ze is niet waar ze hoort 
te zijn en de staat van de kerk is slecht. Hij begon deze staat te beschrijven. Het 
kwaad, de verdorvenheid, de zonden, verval en al het bovengenoemde. En HIJ 
vraagt: ‘Ziba, is er nog iemand in het huis van Adam, die ik kan kleden en de 
schaamte kan bedekken om de maaltijd van de KONING te gebruiken?’ Voor eeuwig 
en altijd. Is er nog iemand overgebleven? Ook in de kerk. Aan wie de HEERE 
genade kan schenken. De goedheid van GOD, de vriendelijkheid van GOD, de 
Liefde van GOD. De kerk: als de mens valt, staat zij dan niet weer op?  
Nu zijn hier de hemelen open. Maar nu is de kerk hierbuiten onder de gesloten 
hemel. GOD spreekt daar niet. Er is geen raadgeving. Niemand vermaant daar de 
zonde. Er is geen richting. De profetieën zijn vals, er is geen vervulling. Er is geen 
brood, er is geen voeding. 
 
Genesis 41:42,43 



42 Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij 
liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn 
hals. 43 Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en ze riepen voor 
hem uit: Kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. 
 
Lukas 15:22 
 
22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn 
en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn 
voeten. 23 En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk 
zijn. 
 
Genesis 3:21 
 
21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden 
en kleedde hen daarmee. 
 
Jesaja 61:10 
 
10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij 
heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid 
heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk 
hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. 
 
Openbaring 19:8 
8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, 
want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 
 
Deze daad die de koning verrichtte om Mefiboseth te verlossen, dat gaf het volgende 
weer. 

1) De Liefde van GOD voor de verlorenen. 

2) De behoudenis van GOD voor de verlorenen 

3) De genade van GOD voor de verlorenen 

4) Het erbarmen van GOD voor de verlorenen 

5) De goedheid van GOD voor de verlorenen 

6) De zorg van GOD voor de verlorenen 

7) De verlossing van GOD voor de verlorenen 
 

HIJ toonde dat CHRISTUS JEZUS voor de verloren wereld is gekomen. Laten we 
kijken naar de verloren kerk. En hoe ze terug kan komen.  
 
Jesaja 53:6 
 
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen. 
 
Lukas 19:10  
 



10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren is. 
 
Lukas 4:33,34 
 
33 En in de synagoge was een man die een geest van een onreine demon had, 
en die riep met luide stem: 34 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus 
de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U 
bent, namelijk de Heilige van God. 
 
Wat zegt HIJ daar. Dat toen de KONING die genade doorgaf aan Mefiboseth. HIJ zei 
‘ik zal u genade betonen, goedheid, vriendelijkheid, genade, erbarmen. En u zult 
brood eten aan de tafel van de koning, continu. HIJ zegt: ‘het was een uitnodiging 
naar het eeuwige leven’. En HIJ zegt: ‘waarom?’ Want als zij verloren zijn, zijn ze ook 
vernietigd. JEZUS van Nazareth, wat hebben wij met u te doen. Komt u ons 
vernietigen? Wij weten wie u bent. U bent de Heilige van GOD. Dus als zij verloren 
zijn, zijn zij ook vernietigd, te gronde gericht. Want deze man was altijd in de 
synagoge en vond geen hulp totdat JEZUS kwam en hem hulp bracht. Maar zij 
wilden HEM niet, om die hulp te brengen. Dus als men verloren is, zijn ze ook te 
gronde gericht.  
 

1. Mefiboseth was compleet kreupel en kon niet lopen. 
2. Zijn staat werd beschouwd als minder dan menselijk 
3. Mefiboseth zei in essentie dat hij een dode hond is. Ofwel niemand gaf om 

hem. Niemand bezat hem, niemand claimde hem. In Lo-Debar. Waar er geen 
spraak is, geen woord, geen profetie, geen brood. De hond was het slechtste 
beest in de samenleving tot op vandaag. Het smerigste, het vuilste en meest 
afzichtelijke. Hoeveel te meer de dode hond, Mefiboseth. Het was een 
uitdrukking van vernedering tijdens het berouw. De Godvrezendheid. En hij 
beleed de zonden die zijn familie begaan had door te proberen koning David 
te vermoorden. En hij zegt daarmee dat hij de daden van zijn familie afwijst en 
weigert. Het geeft aan dat zijn familie verdorven was. Het staat voor de 
misvorming die hij leed toen hij kreupel werd. En ook iemand anders die hier 
zit heeft aan kreupelheid geleden, geestelijk. 
 

Genesis 3:14-19 
 
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u 
vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u 
gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 15 En Ik zal vijandschap 
teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar 
Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 
16Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot 
maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, 
maar hij zal over u heersen. 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt 
naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u 
geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u 
vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld 
eten. 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de 



aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u 
zult tot stof terugkeren. 
 
Toen de zonde de kerk kreupel maakte. Hij vergeleek zichzelf met dieren. Zijn naam 
Mefiboseth betekent recht uit de mond van Sjèth. De HEERE roept op dit uur de kerk 
terug. Dat ze uit de woestenij mag komen, waar geen Woord is, waar geen profetie 
vervuld wordt. Er geen brood uit de hemel is, geen olie is, geen wijn, geen genezing 
in de kerk, geen wonderen. De HEERE roept de kerk naar buiten. Dus kom alstublieft 
zodat u brood zult eten, continu aan de tafel van de KONING. 
 
Lukas 17:12 
 
En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen 
naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en 
zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen 
hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij 
heengingen, dat zij gereinigd werden.  
 
De HEERE zegt dat wanneer men verloren is zij ook ernstig te gronde gericht waren. 
Zo is het voor de kerk. Zolang u niet op de hoofdstraat wandelt. De rechtvaardigheid 
van JEZUS, de heiligheid van JEZUS en u verloren bent in het land van woestenij. 
Dan zegt HIJ: dan zijn ze ook te gronde gericht. Maar als zij HEM vinden, dan 
herstelt HIJ hen. De HEERE zegt tegen de kerk: ‘kom terug’. Denk aan de belijdenis 
van Mefiboseth, een zelfvernederend berouw, een zelfverlagend berouw en inkeer.  
 
Maar hij werd uitgenodigd aan de tafel van de KONING en hij begon daar brood te 
eten, continu. De HEERE probeert de kerk terug te trekken. HIJ roept de kerk om 
terug te keren. HIJ zegt dat het in het voordeel van de kerk is dat zij terugkeert. HIJ 
zegt dat als u niet terugkeert dat u in essentie verloren bent. En als u verloren bent, 
dan bent u totaal ten gronde gericht, zoals we zien. Er was er een die al jaren 
achtereen in de synagoge riep, maar geen bevrijding, geen genezing. Want zij wezen 
HEM af. Maar toen HIJ binnenging, toen kreeg hij zijn bevrijding.  
 
Dus als men verloren is, dan wordt hen ook schade aangedaan. Zij zijn ten gronde 
gericht. En al die jaren waren zij melaats, hadden zij lepra, beschadigd als zij waren. 
Tot de HEERE zei: “kom alstublieft terug, IK ben er klaar voor om uw schaamte te 
bedekken”. De eerste schaamte die HIJ bedekt heeft. Mefiboseth, die permanent 
kreupel was. Het volgende schriftgedeelte zit hij aan met de zoons van koning David. 
Toen ze daar eenmaal zaten kon je niet meer zien wie er kreupel is. Want het 
tafellaken heeft de kreupele benen bedekt aan de koningstafel. Aan de 
KONINGstafel is alle schaamte bedekt. Als Mefiboseth terugkomt nadat hij verloren 
is in Lo-Debar dan vindt hij nu deze gunst en eer en herstel en zegeningen, redding. 
De goedheid van GOD, de zorg van GOD, de Liefde van GOD. 
 
En nu zegt HIJ: ‘kerk van CHRISTUS, kom nu ook terug’. Als u leest is het de 
geestelijk gestoorde in de tempel. Als ze verloren zijn wordt hen schade aangedaan. 
Voor altijd een gek. Maar eindelijk als HIJ hen vindt dan worden zij hersteld. En de 
tien melaatsen, het is een groot aantal. Er was geen hulp betekent dat. Als zij 
verloren zijn, zijn ze ook beschadigd. Maar als HIJ hen vindt dan reinigt hij de lepra. 
En lepra staat voor de zonde. HIJ zegt dus tegen de kerk: ‘kom alstublieft terug’. 



Keer terug naar huis. Als mensen vallen, staan ze dan niet weer op? Als mensen 
zich afkeren, keren ze dan niet weer terug? Kerk van CHRISTUS, keer terug. Kijk, de 
Wolk stroomt hier de heerlijkheid neer. Kijk de zon klapt hier. Alsof de zon naar 
buiten wil komen, wanneer zij de Twee ziet. 
 
Kreupelheid, gestoordheid, melaatsheid, IK ben bereid om het te bedekken. Kom 
terug, kerk van CHRISTUS, kom terug. Ik zei: ‘laat de kerk van CHRISTUS 
terugkeren naar de HEERE’. Toen zat hij aan de tafel van de koning aan. En u zult 
brood eten aan MIJN tafel voor eeuwig, het eeuwigdurend Leven.  
Waarom keren zij niet terug? Waarom weeklaagt de HEER dat zij niet terugkeren. De 
kerk moet terugkeren naar heiligheid, rechtvaardigheid, het Koninkrijk van GOD. 
Stoppen met misleiding, leugens, onzedelijkheid, valse profeten en alles.  
Waarom keert de kerk niet terug?  
 
Prediker 9:3 
 
Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en 
hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun 
leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden. 
 
HIJ zegt: de zon klapt, de heerlijkheid stroomt neer, de twee Profeten lopen hier rond 
en de kreupelen komen Hem verwelkomen als Hij binnenkomt. De blinden ogen zien, 
de doven kunnen horen.  
 
En als Hij daar staat en Hij ziet dat IS, de terroristen, zij willen Israël aanvallen. En Hij 
geeft een profetie via de radio dat Hij geboden heeft GOD de VADER ZELF naar de 
grens te komen van Israël en Syrië en patrouille te houden bij de grens en Israël te 
beschermen. En Hij gaat wereldwijd live op de radio. Totdat de IDF (Israëlische 
verdedigingstroepen) die de grenzen bewaakten stopten, hun mobiele telefoons 
pakten en begonnen opnamen te maken. En de kranten over de hele wereld 
begonnen Zijn woorden te verkondigen, dat de HEERE der LEGERMACHTEN de 
grenzen van Israël is gaan verdedigen. Hij zei in die profetie dat HIJ alleen over de 
grens zou gaan. Totdat de soldaten die de grens bewaakten hun geweren 
neerlegden. Hij gebiedt GOD de VADER om Israël te verdedigen.  
 
De blinden kunnen zien, de doven kunnen horen en Hij verkondigt de komst van de 
MESSIAS. Dus wie kan de instructies van GOD afwijzen tenzij hij een gek is.  
Dit schriftgedeelte zegt dat er in de harten van de mensen een onverstand is, een 
gekte. HIJ zegt: ‘het bewijs is hier, het Bezoek is hier’ en zij hebben zich nog niet 
vernederd? HIJ zegt: ‘wie is het die op dit uur, als de wonderen hier overal zijn, de 
wonderen zijn in uw huizen, de kreupelen die lopen, de blinden die zien in uw 
huizen’. En u wilt mij zeggen dat u nog steeds terug kunt keren naar de zonde. HIJ 
zegt: ‘nee, dat kunt u niet’.  
 
Seksuele zonde, die de kerk kreupel heeft gemaakt. Seksuele zonde is nummer 1 die 
de kerk heeft neergehaald. De schandalen van abortus. HIJ zegt: ‘hoe kunt u, op dit 
uur? Tenzij u een gek bent’ 
 
Prediker 9:3 
 



Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt: dat allen een en 
hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun 
leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna gaan zij naar de doden. 
 
En Hij heeft al verkondigd dat de wereld ten einde komt. Wie kan er nog steeds 
teruggaan naar de zonde, terwijl dit plaatsvindt. Begrijpt u waarom zij niet 
terugkeren? Wie kan nu de Boodschap van rechtvaardigheid en heiligheid, bekering 
afwijzen. Tenzij het een gek is. Begrijpt u waarom ze niet terugkeren? HIJ zegt: ‘er is 
een gekte’. Je bent niet goed afgesteld. Een stoornis. Het is niet normaal om op dit 
uur zonde te kiezen. HIJ zegt: de Wolk van GOD is gekomen. Het is niet mogelijk om 
te zeggen ‘nee, ik wil zonde’. De SCHEPPER van alle mensen, HIJ zegt. Het is niet 
mogelijk. HIJ zegt dat de waarschuwing die aan de kerk gegeven is, is dat zonder 
heiligheid u naar de hel zult gaan. HIJ zegt dat er genoeg beperking is. Om te 
zeggen: ‘ik wil geen zonde’.  
 
Dus als iemand doorgaat met zondigen dan is het een gekte, onverstand. In andere 
woorden dat iedere zonde vanaf dit moment gestoordheid is. Zonde is absolute 
gestoordheid. Want HIJ zegt: ‘het bewijs is er volop’. Want HIJ vraagt: ‘waarom moet 
de HEERE weeklagen’. De HEERE moet het uitroepen. Want als de mens valt, 
zullen zij niet weer opstaan? Als mensen zich afkeren, keren zij niet weer terug? Die 
weeklacht zegt u dat er iets mis is. Kijk naar de Wolk. Hij ging precies langs de grens 
van Israël en Syrië en de kranten rapporteerden dat de Wolk van de HEERE der 
Legermachten kwam. Ze hebben goed verslag over HEM gedaan.  
 
Wie kan er nog doorgaan in de zonde? HIJ zegt dat zonde absolute gekte is. Het zet 
de zonde in zijn hoek. De zonde is een no-go zone. De dag dat mensen iets leuks 
van de zonde maken is klaar. U hebt op uw eigen telefoon de twee Profeten 
vastgelegd. Het is absolute gekte om nu in zonde te zijn. Hij heeft gevraagd: ‘waarom 
keren zij niet terug?’ Wees voorzichtig nu, de deur zal sluiten. HIJ zal komen als een 
dief. Hoe kunt u nog op dezelfde manier doorgaan, terwijl de waarschuwing gegeven 
is. Tenzij er iets mis is. U kunt dat niet doen. HIJ zegt: de kerk moet terugkeren. 
Teruggaan naar de HEERE. 
 
Er zijn grote dingen geprofeteerd en gebeurd. Wees voorzichtig er is een gat voor u. 
U gaat in dat gat vallen. HIJ zegt ‘hee, stop, u gaat in dat gat vallen’. En u trekt uw 
schouders op, u gaat nog steeds terug naar dat gat. Dat is absolute waanzin. Hoe 
kunt u doorgaan met abortussen, de seksuele begeerte. HIJ zegt: ‘tenzij u een gek 
bent, kunt u er niet altijd ermee instaan op het wandelen in de zonde’. Met zulke 
grote verkondigingen. Zelfs de kerken hier. Hoe kan het goed met u gaan zonder 
rechtvaardigheid, heiligheid.  
 
U ziet het enkel aan de kleding van de vrouwen in de kerk dat er een probleem is. 
Daarom zegt HIJ: totale gekte. De vijand heeft hen gevangen gezet, terwijl zij denken 
dat zij koningen zijn die klaar zijn. Dat zij regeren. Dat is de gekte waar hij over 
spreekt. Dat als de kerken in de VS wisten dat zij slaaf waren van de zonde en de 
systemen van de wereld, het postmodernisme, ook in Duitsland. De liberale theologie 
die zegt dat homoseksualiteit oké is. Die vrijheid, die theologieën. Maar de HEER 
heeft twee Dienaren gezonden en zij zeggen: ‘wees voorzichtig, u gaat de hel 
invallen’.  
 



Er is een gat, u gaat in een put vallen. Maar ze zeggen, wij staan boven de wereld. 
Dat is de gekte waar HIJ over spreekt. Dat u een slaaf kunt zijn, maar u bent niet in 
staat om dat te zien. U kunt richting gevaar lopen en neemt niet waar dat er gevaar 
is. Dat is wat er in het fysieke domein gebeurt. Als u naar Italië gaat en zegt: ‘bekeer 
u alstublieft tot JEZUS’ dan denken ze dat je de vijand bent. Alleen iemand die gek is 
kan hun vrienden niet herkennen. Ze kunnen hun vriend niet herkennen. Je komt 
naar hen toe en zegt: ‘Nee, dit is een leugen. Alleen JEZUS is uw vriend, alleen 
JEZUS heeft u verlost. Alleen de heiligheid van JEZUS kan u naar de hemel 
brengen. Maar zij haten u vanwege de gekte, vanwege de stoornis kunnen ze niet 
waarnemen wie hun VRIEND is. In plaats daarvan kiezen ze de vijand en ze denken 
dat de vijand hun vriend is. En de VRIEND die hen probeert te helpen, die 
beschouwen zij als vijand. Maar de kerk moet terugkeren.  
 
Hoe kunt u iemand rechtvaardigheid en heiligheid horen prediken en dan wijst u het 
af. Hoe kunt u het vermogen niet hebben om te onderkennen wat u naar de 
eeuwigheid brengt? Heeft u de stoornis gezien waar de HEER over spreekt? 
Waarom weigerden zij terug te keren, terwijl het gratis is. De instructie van GOD is 
gratis gegeven. Waarom kunt u dat niet zien, tenzij u aan deze stoornis leidt? HIJ 
zegt: dit kan verklaren waarom zij niet terugkeren, terwijl zij kreupel zijn, gestoord, 
lepra, melaats al die tijd. Ze worden beschadigd. Het moet duidelijk zijn dat we terug 
moeten keren. Terug naar berouw en inkeer en heiligheid. En ons gereed moeten 
maken voor het Koninkrijk. Want zonder heiligheid zal niemand binnentreden.  
Prediker 9:3,4 hebben we gelezen. HIJ zegt ze komen in hetzelfde gat terecht.  
 
Als u aan een begrafenis deelneemt zou dat niet voldoende waarschuwing moeten 
zijn om van richting te veranderen? Om te weten dat ook voor u op een moment uw 
eind zal komen. Zou dat niet een waarschuwing moeten zijn? Als u deelneemt aan 
een begrafenis. Moet u dat niet zeggen dat woi, woi, woi. Laat mij gereed worden. 
Begrijpt u het ? Maar waarom komen zij niet? Terwijl het Evangelie te zoet is, zoals 
dit in de nacht. En het is gratis. Waarom komen zij niet terug?  
 
Behalve als iemand een gek is kan niemand kan uit gekte en waanzin doorgaan in 
de zonde. Tenzij u een gek bent, kan niemand al deze kreupelen zien lopen en de 
blinden zien en de zon zien klappen en doorgaan in de seksuele zonde, tenzij u een 
gek bent zegt de HEERE. HIJ zegt tenzij u gek bent, kan niemand doorgaan in de 
zonde. Ook zij worden gewaarschuwd. De HEERE heeft gesproken dat de MESSIAS 
komt. Behalve als u gek zou zijn, maar het is niet mogelijk om uit gekte door te gaan 
in de zonde. Terwijl de aankondiging van de verheerlijkte komst van de MESSIAS 
gedaan is. HIJ zegt tenzij iemand een gek is, kan niemand doorgaan in de trieste 
staat van de zonde: seksuele zonde met de daaraan gekoppelde abortussen, HIV en 
seksueel overdraagbare aandoeningen en die rot allemaal. Niemand kan daarin door 
willen gaan, na zo’n waarschuwing dat de MESSIAS komt. Tenzij het gestoordheid 
is. Niemand kan doorgaan in de zonde en de wonden van de zonden en denken dat 
zij koningen zijn die regeren. Terwijl zij in werkelijkheid slaven van de zonde zijn. 
  
HIJ zegt dat niemand in het harde leven van de zonde kan doorgaan en de genade 
van JEZUS kan afwijzen. En niet kan herkennen dat JEZUS hun Vriend is, de enige 
Vriend die hen kan helpen. Niemand kan falen om JEZUS te zien. Om te zien dat 
JEZUS hen komt redden uit de trieste zonden, homoseksualiteit, lesbiënisme, 
biseksualiteit, valse profeten, valse profetieën, leugens… Niemand kan daarmee 



doorgaan en JEZUS hulp afwijzen, tenzij je een gek bent. Niemand kan doorgaan in 
de zonde, wanneer de rechtvaardigheid verkondigd wordt. En er gezegd wordt: stop 
de zonde in de kerken. Kom naar buiten, kom in heiligheid en rechtvaardigheid. Kom 
en ontvang rechtvaardigheid, kom en ontvang heiligheid. En ze zeggen: ‘nee, nee, 
nee’ en ze vechten tegen de HEERE. U kunt de HEER niet bevechten of het zelf 
maar proberen, om tegen GOD op te staan, terwijl het absolute gekte is.  
HIJ heeft de LEEUW beschreven, die als een beer is wiens welpen zijn 
weggenomen. IK zal u verscheuren. IK zal u openrijten. Dus niemand kan vechten 
tegen de HEERE.  
 
Hij begon bij het gedachtegoed van de verloren kerk. Daarna naar een plek waar de 
zonde totale gekte is en niet acceptabel is. In essentie is de zonde teniet gedaan als 
afval. Dat niemand kan meer naar de zonde teruggaan. Als u normaal bent dan kunt 
u dat niet doen. Dus de ongebreidelde zonde die u in de universiteiten ziet die 
normaal is, vanaf nu af aan is dat het niet meer. De zonde is in zijn eigen hoek gezet 
en vastgezet, niet waardig. Niet voor normale mensen. Want de Wolk is hier. De zon 
klapt. De HEERE gebruikt hemelse hemellichamen. 
 
De beloning die de HEER aan de overwinnaars heeft beloofd. Die beloning is 
krachtig, want HIJ belooft om zijn Troon met u te delen. Hoe kunt u nog doorgaan in 
de zonde. Het is niet mogelijk. De Troon van GOD. HIJ geeft u de Troon, hoe kunt u 
doorgaan omdat u houdt van zonde? Het kan niet. Het is niet mogelijk. De missie van 
vandaag is om de zonde tot afval te maken. Zonde is in de mode nu. Dat eindigt nu. 
Als u weet wat de kosten zijn van deze kans. En als u weet wat er wacht aan 
beloning, het geschenk dat u te wachten staat dan zult u zonde tot afval maken voor 
altijd. Voor eeuwig en altijd. We kunnen geen generatie hebben waar de jonge 
mensen in de universiteiten in zulke vreselijke zonden zitten, waar zelfmoorden in de 
universiteiten zijn. De mate van zonde is vreselijk. Dus vandaag moet het hiermee 
afgelopen zijn. Kinderen gaan naar de universiteit en komen dan terug en zeggen 
soms: ‘vader, ik ben homo’ of u komt om het dode lichaam mee te nemen. Dat moet 
afgelopen zijn de heerlijkheid bezoekt hier. Elk leven is kostbaar. We moeten er nu 
voor vechten, door de zonde in de hoek te zetten en de laatste spijker te slaan aan 
de doodskist en deze in het vuur te zetten, in de brand te steken.  
 
Numeri 14:1-4 
 
1 Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die 
nacht luid jammeren. 2 Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. 
Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in 
deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! 3 Waarom brengt de 
HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze 
vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet 
beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? 4 En zij zeiden tegen elkaar: 
Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren! 
 
Is dat niet absolute gekte? Want als u hen zegt. Kunnen we even stoppen, kunnen 
we even een gesprek hebben. En dan zegt u: ‘O, u wilt teruggaan? Wie gaat u daar 
dan ontvangen? De bruggen zijn daar al verbrand en het leger zit achter u aan om u 
te vermoorden. Een moment. Kunnen we even redelijk praten. Wie gaat u daar 



aanvaarden, nog terugnemen? Absolute gekte. Maar dat zien we in de kerk. Altijd 
teruggaan naar de zonde. We zien het in de kerk.  
 
De HEERE zegt, het tafellaken bedekte zijn kreupele voeten. Dus hij at brood aan de 
tafel van de KONING voor eeuwig en altijd. En als je kwam kon je niet weten wie er 
hier een kreupele was. De HEERE bedekte zijn schaamte. En HIJ zegt: als ze 
verloren zijn, zijn ze te gronde gericht. Want hij zegt tegen zijn vader (de verloren 
zoon). Geef mij mijn deel. Ik moet gaan. Hij zegt. Laten we alstjeblieft praten. Je bent 
nog te jong. Nee, ik moet nu mijn deel hebben. En hij weet dat hij spoedig terug zal 
komen, huilend en weeklagend. Zie wat er gebeurde. Hij begon dingen cash te 
betalen en nam een vliegtuig en vertrok. Absolute gekte. Want in een korte tijd 
voedde hij de varkens. Dus als zij verdwalen worden zij ook te gronde gericht. 
Daarom zegt HIJ: ‘kom terug’. Want als zij verloren gaan dan brengt de HEERE een 
zaak naar voren. Dan worden zij te gronde gericht en komt er een bepaalde gekte 
binnen. Dan kunnen zij niet weten dat JEZUS hun enige VRIEND is die hen kan 
helpen. Zij denken dat JEZUS hun vijand is.  
 
HIJ zegt: ‘steek niet over. Het licht is rood en er komt een voertuig aan. Ga de weg 
niet over er komt op hoge snelheid een auto aan. Het is nog altijd rood. Dan zullen zij 
midden op de weg staan om zich om te draaien en de auto komt. En je zegt: ‘Hee, 
kijk uit. Doe dat niet! Kom deze kant op!’ En hij trekt de schouders op. Ik kom niet. En 
de auto komt. Zij kunnen het gevaar niet waarnemen. U zegt hen dat na de opname 
het hier vreselijk zal zijn. Ze kunnen het gevaar niet waarnemen. U zegt dat als u niet 
naar boven gaat er een grote verdrukking wacht. 
 
In Openbaring 12 staat dat de HEERE heel Israël zal veilig stellen. Maar als u 
Openbaring 12:17 leest.  
 
Hij denkt dat dat na de nucleaire oorlog is die Hij geprofeteerd heeft op 27 september 
2005 vanuit Beya, Tanzania. En de achterkant van de raketten hebben koper. Dus ze 
zijn kwamen vanuit Israël. Maar hun staart beweegt tegen de klok in als zij zo gaan. 
En zij gingen en vernietigden een nucleaire fabriek, die aan de voet van de berg is. 
Toen Hij begon te zoeken. Het vuur dat van daaruit explodeert is het grootste vuur 
dat de aarde ooit gezien heeft. Want de kleine vlammetjes in de grote vlam, dan weet 
je dat het nucleair is. Dat vuur gaat bijna vanaf de aarde de hemel in. De wereld zal 
geschokt zijn. Hij dacht dat deze twee raketten afgevuurd zijn door Israël. Maar nu 
begint Hij meer en meer te begrijpen dat als Hij het nieuws kijkt dat het Israël zal zijn 
die deze zal afvuren. De HEERE toonde Hem alle gevechtsvliegtuigen, de 
bommenwerpers die veilig bij de basis terugkwamen.  
 
Dus in Openbaring 12:17 keert de vijand zijn wraak tegen de kerk.  
 
17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren 
tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen 
en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 
 
De kerk die de opname niet binnen gaat. Dus u kunt beter naar deze Stem luisteren. 
Als u luistert en niet binnen gaat dan is er iets mis. Dan gaat er iets niet goed in het 
verwerken. Dus HIJ zegt: zij begonnen de hele nacht in luide stemmen te roepen dat 
zij terug wilden naar Egypte. Laten we redelijk zijn. Wie gaat u daar ontvangen? HIJ 



zegt: tenzij u een gek bent kunt u dat niet. In luide stem roepen dat je terug wilt naar 
Egypte, dan is dat absolute gekte. U kunt niet in het verval van de zonde doorgaan 
terwijl de kreupelen lopen, blinde ogen geopend zijn, dove oren geopend zijn. De 
Wolk van GOD daalt neer. De zon klapt. De neutronensterren botsen. De Wolk van 
GOD DE VADER verdedigt de grenzen van Israël. En HIJ komt en zetelt op Hij die 
met u spreekt. U kunt niet doorgaan in de zonde, tenzij er iets mis is. Niemand kan 
berouw en inkeer en heiligheid weigeren. Alleen als er iets mis is. Alleen een zieke 
ziel vecht altijd om aan de autoriteit van de HEER te ontsnappen. 
 
Herinnert u zich de zoon die zei, geef mij alles, ik moet gaan. Lukas 15. Herinnert u 
Genesis 3:15 nadat zij uit deze ziekte werden weggehaald. Dit zijn bekende 
schriftgedeelten. Nadat zij in die ziekte zijn gevallen rennen zij weg van de autoriteit 
van GOD. De verloren zoon deed hetzelfde. En dus zegt de HEERE dat HIJ u wil 
genezen. HIJ is bereid om te genezen. De zieke ziel. En het is het hart. Het is altijd 
het hart. En HIJ zegt: en u zult brood eten, aan MIJN tafel. Eeuwig leven, aan MIJN 
tafel, continu en voor altijd.  
 
HIJ zegt: er is geen behoudenis waar Mefiboseth was. Er was geen Woord, geen 
profetie, geen verkondiging, geen open hemel, maar een gesloten hemel, geen 
Bezoek. Geen verslaglegging, raadgeving. En toen riep de KONING hem. De kerk is 
geroepen om terug te keren. Terug naar berouw en inkeer en heiligheid. En vandaag 
heeft HIJ het duidelijk gemaakt dat zonde absolute gestoordheid is, terwijl dit 
zichtbaar is. Dus HIJ heeft de zonde tot afval gemaakt.  
 
Nog een belangrijk aspect dat de doodskist van de zonde dichtnagelt. 
 
1 Petrus 2:9 
 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig 
volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou 
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; 
u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. 
 
Heeft u uw erfenis gezien? Uw nationaliteit. HIJ zegt: u heeft een koninklijke erfenis, 
koninklijke beërving. Een deel is voor u. En u kunt een leven op deze aarde leven 
zonder te weten dat er een deel voor u is. En HIJ zegt: 
 
Exodus 19:5,6 
 
5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht 
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de 
aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een 
heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 
 
Dan komt HIJ en zegt dat tegen de kerk in 1 Petrus. U heeft een Koninklijke erfenis.  
 
Openbaring 20:4 
 



En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. 
En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en 
om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, 
en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun 
hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar 
lang. 
 
Dat is nog een andere klasse. Zij die door de onthoofding gaan. Maar direct kunnen 
we zien dat zij uiteindelijk met CHRISTUS zullen regeren. Dus er is het regeren met 
CHRISTUS. 
  
Mattheüs 19:28 
 
28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de 
wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël 
zult oordelen. 
 
Dit zijn de discipelen waar HIJ mee werkte. Er is het regeren met CHRISTUS. We 
zien hen die onthoofd worden en deze die de apostelen zijn.  
 
Mattheüs 25:21 
 
21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig 
bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw 
heer. 
 
Er is het regeren met CHRISTUS. Degenen die ik hier zie zitten. Hun tronen. Er zijn 
tronen. Ik zal u laten weten wanneer deze opgezet wordt.  
 
Openbaring 3:21 
 
21 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik 
overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 
 
Er is het regeren met CHRISTUS. Laat de zonde niet liegen tegen u. Er is iets 
groters. Er is het regeren met CHRISTUS. En hiervoor kunt u letterlijk alles onder de 
zon doen om de zonde af te leggen en uw troon te claimen, op te eisen. Om de 
zonde af te sluiten. Om dit op te eisen. Vanaf vandaag zult u de zonde haten en het 
opgeven.  
 
2 Timotheüs 2:12 
 
12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem 
verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 
 
Er zijn tronen. U ziet de twee Profeten van de HEER hier wandelen. Een is in het 
geestelijke domein en de ander is in de GEEST, getransfigureerd. Hij draagt het 
eeuwige, onsterfelijke lichaam. Deze gebeurtenis vindt plaats als de opgenomen kerk 
terugkomt met de MESSIAS. En ze dragen de verheerlijkte, eeuwige, stralende 



lichamen. En zij komen mensen tegen in hun fysieke lichamen op de aarde. Er zullen 
twee soorten lichamen op de aarde zijn. Maar nu bent u gezegend om dit nu te zien. 
De twee soorten lichamen wandelen hier rond. Zij die komen met de MESSIAS, die 
opgenomen zijn en terugkeren naar Jeruzalem. Zij zullen verheerlijkte, eeuwige 
lichamen hebben. En de geheimenissen over Hen is dat ieder moment als je een 
gesprek begint met de Een dan eindig je altijd met de Ander. Zij verwisselen continu 
van plek. U kunt dit niet zien en dan nog terugkeren naar de zonde. Want als de 
Bijbel hen beloofde in Maleachi. Toen moesten Zij in deze vorm komen.  
U kunt deze dingen niet zien en teruggaan naar de zonde. De zonde is tot afval 
gemaakt. Wij kiezen JEZUS. En het gewaad der rechtvaardigheid. U kunt niet in de 
zonde blijven als u weet dat er een troon voor u gereed gemaakt is. Want u weet ook 
dat de mist die er in de hel zal zijn. Zij zullen omhoog kijken: ‘Is dat … die ik op een 
troon zie zitten’… Er is een troon voor u gereed gemaakt. Dus alles wat zonde is aan 
de kant.  
 
Openbaring 2:26,27 
 
En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik 
macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – 
zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik 
die macht van Mijn Vader heb ontvangen.  
 
Er zijn tronen klaar voor u. Stop vandaag met zondigen. Wijs vandaag de zonde af. U 
kunt dat niet mislopen. Om in de hel te rotten en te vragen of ze uw tong willen 
aanraken.  
 
Zij zijn allemaal koningen. En JEZUS is de KONING van de koningen. Dus dat 
iemand  naar u toe moet rennen om uw tong te verkoelen… 
 
Openbaring 5:10 
 
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen 
als koningen regeren over de aarde. 
 
Dus stop met zondigen en ruil het in. Dit is groter en beter. 
 
Openbaring 17:14 
 
Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is 
Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem 
zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. 
 
Dat bent u.  
 
Openbaring 20:6 
 
6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de 
tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus 
zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 
 



U ziet de profetie in Psalm 110:1 
 
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik 
Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 
 
HIJ zegt dat toen de profetie van Psalm 110:1 vervuld zou worden dat alle vijanden 
van CHRISTUS, het Kruis, de vijanden van de kerk vermorzeld zullen zijn onder de 
voeten. 
 
Herinner u Genesis 3:15 toen HIJ zei u het hoofd van de slang zult vermorzelen. Als 
dit vervuld is maakt de HEER zijn vijanden tot voetenbank en zal hun hoofden 
vermorzelen. U de kerk die getriomfeerd zal hebben, zal de triomferende kerk zijn. 
En de vijand zal u niet meer lastig vallen want die zal er niet meer zijn. Als die dag 
komt zal de vijand u niet meer zien. Dus er zal geen noodzaak meer zijn dat de 
MESSIAS aan de rechterhand van de VADER zit om voor u voorbede te doen. Die 
rol zal klaar zijn. De HEERE zal voor de MESSIAS een verheerlijkte Troon omhoog 
brengen. Op de aarde. Dat is de Troon waarvan de MESSIAS zei dat HIJ uw tronen 
ook naast HEM zal oprichten. Er zal een nieuwe Troon voor de MESSIAS worden 
opgericht als de profetie uit Psalm 110:1 vervuld wordt, gecompleteerd. Nu regeert 
die Ene in de harten. Als mijn Troon gevestigd wordt dan zal ik u naast mij zetten en 
u autoriteit geven.  
 
Lo-Debar, de verwijzing daarna is 1 Samuël 3:1. Het woord van GOD was 
uitzonderlijk, het was er niet, er waren geen visioenen. Het is synoniem aan Amos 
8:11. De verlatenheid in Gilead. 
 
1 Samuël 3:1 
 
1 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van 
de HEERE was schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar. 
 
Amos 8:11 
11 Zie, er komen dagen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik honger in het land zal 
zenden; geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden 
van de HEERE te horen. 
 
Amos 6:13 
 
13 U, die blij bent met Lodebar, u, die zegt: Hebben wij niet door onze kracht 
Karnaïm voor ons ingenomen? 
 
Als het woord van GOD schaars is, zal er een honger en dorst zijn om het Woord van 
GOD te horen. Het verwijst ook naar Amos 6:13 toen er werd gelachen. Waarom 
bent u trots hierover. Iedereen weet dat Lo-Debar niets is. En u zegt we hebben het 
overwonnen. Hoe kan Israël Israël aanvallen?  
 
Psalm 74:9  
9 Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer; er is niemand onder ons 
die weet hoelang nog. 
 



In die staat waar de kerk nu in is. Hij heeft de Troon al beschreven. Zij moet komen 
en zich bekeren. Geen praten, geen spreken, geen aankondiging, geen 
communicatie uit de Hemel, geen verbinding met de Hemel. Geen Woord, geen 
brood, geen groene weide, geen brood. 
 
En HIJ zegt: u zult brood eten aan mijn tafel. Continu en voor altijd. Aan de andere 
kant: geen brood, geen groene weide, vergeten mensen, afgesneden van de 
hoofdweg. Trieste eenzaamheid, niet bevrijd, niet verlost, geen Bezoek, geen 
opwekking, geen voortduring, niet in staat om zegeningen te ontvangen, niet geschikt 
voor gebruik, buiten hun erfenis levend, geen verlichting, verloren mensen, gevangen 
in hun levensstijl, geen productiviteit, geen raadgeving, geen instructie, geen 
aanbidding, verloren erfenis, geen inspiratie, gesloten hemel, geen dromen, geen 
profeten. Terwijl u hier twee Profeten heeft. Geen Profeten is vreselijk. Want GOD wil 
spreken. Maar er is geen communicatie. Vanuit die trieste conditie wil HIJ u 
terugbrengen bij de Troon. De keuze is duidelijk.  
 
Afwezigheid van GOD, wegrennen van GOD. Als zij verloren zijn, zijn ze ook ten 
gronde gericht. Buitengesloten van de samenleving. Geen genezing, geen kreupelen 
die rondwandelen, geen schepping. In het dieper Hebreeuws was het 
overeenkomstig de Thora wat het dat GOD sprak en het was er. HIJ verkondigde en 
het was er.  
 
Genesis 2 vanaf vers 19. Hij gebruikt hetzelfde Debar. Ik laat u al deze dieren zien 
en u kunt ze noemen zoals u ze wilt noemen. Datgene dat Adam koe genoemd heeft 
heet tot op de dag van vandaag nog steeds koe. Het werd werkelijkheid. Datgene dat 
hij schaap noemde werd een schaap. Maar nu zegt HIJ. Er is daar geen schepping, 
geen verkondiging. Geen behoudenis, een staat van obscuriteit. Er wordt niet 
gebaard, geen goddelijke communicatie door GOD geboden of profetieën of het 
Woord van GOD om ZIJN mensen te helpen. Het is er allemaal niet. Geen woord van 
JAHWE, het is een vreselijke stilte. Geen instructie, geen hulp. Dus vergelijk dat met 
de tronen. Dan moet u terugkeren.  
 
Hij heeft de komst van de MESSIAS gezien. De HEER heeft Hem meegenomen naar 
de Hemel, naar de Troonzaal. De HEERE heeft Hem vanaf daar instructie gegeven 
aangaande de verheerlijkte komst van de MESSIAS. De HEERE heeft met Hem voor 
de Troon gestaan. En Hij zag de gebeurtenissen die in Israël plaatsvinden. De 
gebeurtenissen die in 2004 plaatsvonden. Dat het Benjamin Netanyahu 2 zou zijn. 
Want de eerste Benjamin Netanyahu vond plaats toen de twee Profeten van de 
HEER 7 jaar in Israël waren. En toen zagen zij HEM terugkomen.  
 
En nu zijn de wisselingen in het leiderschap. Zag u hoe zij Mexico troffen, Chili 
troffen, Haïti troffen, Nepal, Florida, de Cariben. De HEER heeft met Hem gesproken 
over de komst van de MESSIAS en die gebeurtenis is een onomkeerbare 
gebeurtenis. En als het plaatsvindt kunt u het niet herhalen. De HEER heeft de kerk 
instructie geboden om zich te bekeren en af te keren van de zonde. En gedoopt 
worden en op de juiste manier wedergeboren.  
 
De HEERE zegt dat dit het uur voor de opwekking is. Dat ieder land onder de zon 
letterlijk deze opwekking kan pakken en ermee kan rennen en het hele land kan 
opwekken. De MESSIAS komt. GOD DE VADER, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA 



CHANAN, JEHOVA BARA, MEKKADISHKEN, ELOHIM. HIJ heeft met Hem 
gesproken over de komst van de MESSIAS. JEHOVA HAMALECH. HIJ heeft met 
Hem gesproken. Bekeer u alstublieft en wees gedoopt. De MESSIAS komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERNATIONALE WOORDCONFERENTIE – UTAWALA 2, NAIROBI - KENIA 
 
Onderwijs door de Profeet van De HEER, dr. David Owuor – uitgebreide samenvatting 

 
DE KOMST VAN DE MESSIAS, DAG 2 – 24 NOVEMBER 2019 
 
De HEER spreekt rechtstreeks met de kerk over de rechtvaardigheid van de kerk en 
HIJ vraagt de kerk zichzelf gereed te maken voor het enorme Bezoek van de komst 
van de MESSIAS. De kerk zit op de drempel naar de eeuwigheid. En in deze tijd 
krijgt ze directe instructie met betrekking tot de komst van de MESSIAS. De HEER 
benadrukt daarin rechtvaardigheid, heiligheid, een juiste verstandhouding met GOD. 
De HEER heeft gesproken over ontzag, het herstel van ontzag. Opdat ontzag 
hersteld zal worden in de kerk. De GODvrezendheid, want de MESSIAS komt.  
De HEER sprak over de staat van de kerk. In het spreken over de staat van de kerk 
zei de HEERE JEHOVA dat de kerk in Lo-Debar is.  
 
In 2 Samuël 9:1-13 was er een bezoek van de koning. Daarvoor sprak Hij over de 
waarschuwingen met betrekking tot de komst van de MESSIAS. HIJ zei: ‘als een 
dief’. De deur zal sluiten. HIJ zei: ‘houd uw gewaad aan’. Zalig zijn zij die hun 
gewaad aanhouden, het gewaad der rechtvaardigheid. Opdat hun schaamte niet 
geopenbaard zal worden op dat moment. Dat is waar de HEER een waarschuwing 
aan de kerk naar voren bracht. Dat er een dag komt waarop Zijn woorden waarheid 
worden. Het is allemaal een kracht tot opbouw van één belangrijke vervulling.  
 
Dus van de profetieën die vervuld zijn of het nu aardbevingen zijn, de tekenen van 
het begin van de barensweeën, de eerste tsunami in Azië, de aardbeving in Haïti, 
wat de profetie ook was. Ook de kreupelen lopen als Hij de profetie geeft en het 
gebeurt. Al deze profetieën zijn een opbouw naar één belangrijke vervulling. De 
vervulling van de mega profetie. De dag van de komst van de MESSIAS. HIJ zei dat 
die dag de reden is waarom u een christen bent geworden, de reden waarom u 
wedergeboren bent, een CHRISTUSvolger, u werd gedoopt. Dat is de dag waarvoor 
de HEILIGE GEEST is vrijgegeven. De Bijbel is specifiek voor die dag geschreven.  
 
De HEER spreekt in krachtige termen over gereed zijn. Dat is een grote houding van 
Liefde. Want het is een gestolen dag, HIJ komt als een dief. Deze is verborgen door 
de verborgen raad van de wijsheid in de zolderkamers in de Hemel. Maar nu, in die 
verborgenheid komt HIJ naar voren, zeggende: ‘maak u gereed, maak u gereed, 
maak u gereed’. Dat is pure genade. Buitengewone genade die aan de kerk is 
overgedragen. Er is geen betere tijd om een wedergeboren christen te zijn dan nu. 
Want in deze tijd ademt de HEERE de bevestiging van het Kruis van JEZUS. HIJ is 
heel duidelijk naar voren gekomen (kreupelen). 
 
De religie van het Kruis is de enige ware religie op de aarde. Die u hoop geeft voorbij 
het graf. Dus daarom is er geen betere tijd om wedergeboren te zijn. Want de komst 
van de MESSIAS is nu heel dichtbij. U ziet nu de voorlopende gebeurtenissen. De 
HEERE zond Hem om te waarschuwen dat het ‘als een dief’ is en dat de deur zal 
sluiten. Nu is de deur open. De HEER sprak heel duidelijk over de staat van de kerk 
op dit moment. HIJ sprak dat er een Bezoek van de Koning was. En alles was een 
beetje verborgen in het gesprek gisteren. Maar nu wordt het geopend. Want HIJ zei 
dat toen koning David eindelijk op de troon gezet werd in de profetie die de HEERE 



gaf. Toen zat koning David op de troon van David. Er is geen mooier moment om je 
voor te stellen dat koning David op de troon van David zit. En dus zat koning David 
op de troon van koning David. En op die plek maakte hij enige aankondigingen.  
Het was een unieke tijd waar Israël doorheen ging. Want in die tijd was er al een 
koning. Maar de koning was niet gehoorzaam aan de instructie van de HEERE. En 
dus zalfde de HEERE een andere koning, dus er waren twee koningen. Het was 
logisch dat er een strijd zou ontstaan. Want de HEERE wilde nu David in de troon 
van David brengen. De troon van David is een hele centrale troon in het Koninkrijk 
van GOD de Almachtige. Want als de grotere ZOON van David komt dan zal HIJ 
regeren op de troon. Dus dit is het gesprek in die tijd.  
 
We zien dat in Handelingen naar ontwerp David toegang krijgt tot de troon. En 
Jonathan, de kroonprins van de troon, de zoon van Saul. Het was alsof wanneer er 
twee families bij elkaar op bezoek zijn en dat de ene zoon aan de ander laat zien ‘kijk 
wat mijn vader mij gegeven heeft’. Dus Jonathan begon een vriend van David te 
worden. Er was een profetische daad die de HEERE naar ontwerp deed. De profetie 
die HIJ naar ontwerp gaf toen Jonathan, de kroonprins de mantel van de kroonprins 
aannam. Het ambt van een kroonprins is een te onderscheiden ambt voor het 
aangezicht van de HEERE. Kroonprins is een positie in zichzelf, het is een ambt. Het 
is een positie binnen de troon, want het is door erfenis dat je de troon beërft van je 
vader.  
 
Er hoort kleding bij, het is een hele functie die toegewezen is. Jonathan neemt de 
mantel van de kroonprins en de gordel. Het zijn grote leren gordels en een lang 
gewaad. Lange gewaden, en een zwaard met een schede waar het zwaard in kan.  
Hij geeft hem die kleding en door dit te doen. Deze herdersjongen, David, de ruwe 
bolster, de herder van de schapen. Toen de profeet kwam uitzoeken wie de koning 
was toen hield zijn vader hem zelfs weg. Want als je met je menselijke ogen naar 
hem keek dan zag je geen koninklijk materiaal. Hij hield hem weg en kwam naar 
voren met mensen die er goed uitzagen, misschien geschoren. Dus we zien dat de 
HEER niet kijkt zoals mensen kijken. De mens kijkt naar het uiterlijk, de HEER kijkt 
naar het hart.  
 
We zien nu dat deze veldjongen de officiële uitrusting van de kroonprins krijgt. Als hij 
nu het paleis ingaat, de hoven van het paleis in, waar de kroon is, de koning is. Zoals 
ontworpen loopt hij naar binnen en staat hij voor de koning. Je ziet nu geen 
herdersjongen meer, geen ruwe bolster, iemand die constant in het  veld is. Maar als 
de koning naar hem kijkt ziet hij eruit als Jonathan. Hij ziet eruit als degene die de 
kroon gaat erven. Kijk naar de profetie die de HEER daar in gelegd heeft. En 
uiteindelijk nam hij de troon over, want de genade van GOD was met hem.  
 
In die tijd als één koning wordt geplaatst, in de zaak van Jonathan en zijn vader was 
het niet een echte plaatsing, maar een daad van GOD ZELF. Want destijds, als er 
een oorlog was moest de koning aan de gevechtslinie staan, in de strijd. Hij moest 
hem leiden. Het werd een hele verhitte strijd, vele Israëlieten werden neergehaald 
door de vijand. De vijand kwam zo dicht tot aan de troon waar de koning was en er 
was echt een verhitte strijd die daar gaande was. De vijand wilde de koning 
overnemen, gevangen nemen. Dus in dat proces toen de koning zich realiseerde dat 
hij ontvoerd zou worden, vroeg hij zijn dienaren om hem te doden. Maar zij 
weigerden en zeiden hoe kunnen wij zoiets doen. Hij zegt ‘ik wil niet dat deze 



mensen ons arresteren en dan zwart maken’ en toen zij weigerden besloot hij om de 
speer op een bepaalde manier te plaatsen en erin te rennen en pleegde zelfmoord. 
Hij verloor drie zoons en alle mankrachten om hem heen.  
 
Dan komt nu de zoon van Jonathan. Terwijl David regeerde, tien jaar regeerde hij en 
dan wordt David geraakt, overtuigd. Hij herinnert het zich mensen die goed voor hem 
waren geweest. Dan zegt hij wat in 2 Samuël 9:1 staat: ‘Is er nog iemand 
overgebleven in het huis van Saul, zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen 
omwille van Jonathan?’ David zit op de troon van David en hij zegt zulke machtige 
woorden. En de dienstknechten bij de troon zeiden dat er een dienaar in het huis van 
Saul is die nog levend is. Zijn naam is Ziba. Zij riepen Ziba bij de troon. De koning 
vroeg: ‘bent u Ziba?’ Hij zei ‘ja, mijn heer, uw dienaar, ik ben Ziba’.  
 
Toen vroeg hij hem: ‘Ziba, is er nog iemand overgebleven in het huis van Saul, opdat 
ik hem goedheid kan bewijzen, omwille van het verbond dat ik met Jonathan had? En 
dan zegt hij: ‘ja, er is iemand’. Het is een zoon, maar hij is kreupel en verblijft in het 
huis van Machir, de zoon van Amiël. En zij verblijven helemaal in Lo-Debar. Toen zei 
de koning ‘laat hem hierheen halen’ en zij brachten Mefiboseth, de zoon van 
Jonathan bij hem. Toen hij arriveerde en de koning zei: ‘vrees niet, want ik zal u 
goedheid bewijzen omwille van het verbond met Jonathan’. Omwille van dat verbond 
met zijn vader. Hij zegt dat Mefiboseth brood zal eten aan zijn tafel, continu.  
 
Jesaja 8:23, 9:1-6 
 
23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid 
is. Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van 
Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de 
Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken 
wonen.   
 
1Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.  
 
Dit is wat HIJ zegt. HIJ zegt dat het Licht van GOD hier is. En de mensen zijn daar. 
En tussen hen is er de dood. Dus wanneer het Licht komt, dan is het de schaduw die 
op hen valt. Dus de mensen die in de schaduw van de dood leven. Dan zegt HIJ:  
 
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht 
schijnen. 2 U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot 
gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de 
oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 3 Want het juk 
van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver 
hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 
 
Dit is het immense werk dat deze BOODSCHAPPER, de MESSIAS zou doen. HIJ 
zou het juk van de last breken, de gebondenheid.  
 
4 Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in 
bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 5 Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. 
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 



Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal 
geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te 
grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan 
tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. 
 
Dus David zit op de troon van David. En hij spreekt met Mefiboseth. En we weten 
allemaal wat er met Mefiboseth gebeurde toen de verzorgster met hem probeerde te 
vluchten. Toen viel hij en zijn voeten werden voor altijd verbrijzeld. Hij is in Lo-Debar, 
als je kijkt naar de bloedlijn van Saul dan is hij de kroonprins, maar hij is in Lo-Debar. 
Hij werd door Ziba gebracht en voor de koning. Hij komt uit een plaats van gebrek, 
geestelijke verlatenheid. En dan het gesprek met de koning. Het bezoek aan de 
koning. De koning zegt: ‘vrees niet, ik zal u goedheid bewijzen’. En dan zegt hij tegen 
hem: ‘u zult brood eten aan mijn tafel’. Hij zit op die troon uit Jesaja en hij zegt: ‘u zult 
brood eten, aan mijn tafel, continu’. Er is dus geen einde aan het eten van dat brood. 
En in de tijd dat er gebrek is aan brood, er is altijd gebrek aan brood. Hier op aarde is 
er altijd een tekort aan brood. 
 
(Leviticus 26:26) 
 
Wanneer Ik het u aan brood laat ontbreken, dan zullen tien vrouwen uw brood 
in één oven bakken en zij zullen uw brood in afgewogen hoeveelheden moeten 
teruggeven. U zult eten, maar niet verzadigd worden. 
 
Vanwege dat tekort zegt hij dat tien vrouwen in één oven broden bakken. Een joodse 
vrouw kun je dat niet aandoen. Een joodse vrouw maakt in de ochtend brood voor de 
lunch of een ander uur of voor de aparte feesten van de joden is er een apart soort 
brood, ook voor de sabbath. Dus dat kan niet verpest worden door één oven aan tien 
vrouwen te geven, dus dat betekent dat er een tekort aan brood is. Maar er is altijd 
tekort geweest. En dat is waarom toen dat gebrek zich voortdeed in de hof van Eden 
dat in Genesis 14 MELCHIZEDEK met brood verschijnt. Dat brood waar we over 
spreken. We zien heel duidelijk dat HIJ het brood aan Abraham geeft en zegt dat dat 
het brood des Levens is. HIJ zegt ‘dit is MIJN lichaam dat voor u gegeven is.’ IK ben 
het ware brood dat uit de hemel kwam. Als u tijd heeft om het boek Johannes 6: 51-
53, 48-51 te lezen over het brood des Levens.  
 
48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in 
de woestijn en zij zijn gestorven. 50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, 
opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 51Ik ben het levende brood, dat uit de 
hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van 
de wereld. 52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons 
Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet 
drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 
 
De KONING zit op deze troon en HIJ zegt: u zult brood eten aan MIJN tafel, altijd. 
Dat was een enorme verklaring voor de kerk. En HIJ zegt dat als je kijkt naar het 
boek Openbaring 19:9 dan weten we wat HIJ bedoelde, terwijl HIJ viert dat de kerk 
binnentreedt in Openbaring 19:6-9. 



6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis 
van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de 
Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons 
verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is 
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven 
zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn 
de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij 
die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei 
tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 
 
Dus nu begrijpt u aan welke tafel Mefiboseth uitgenodigd was om voor altijd brood te 
eten. In het tonen van die genade, dat erbarmen, die redding zei HIJ: Een bezoek 
van de KONING, gezeten op de troon van David, de heerschappij op ZIJN schouders 
en het is gegrondvest met rechtvaardigheid en recht. En vanaf die troon zegt HIJ: u 
zult eeuwig brood eten. En dat brood is de behoudenis van het christelijk geloof, de 
behoudenis van het Kruis. Want brood in die tijd was Leven, het onderhoudt het 
leven. Zodat u in het leven zult overleven. Maar nu zien wij dat dit het brood des 
Levens is. Dit zegt HIJ dus als uitnodiging voor het diner. Dit is de uitnodiging die dat 
schriftgedeelte is. David de koning toonde de goedheid van GOD aan hen die 
verloren zijn. Want HIJ gaf de uitnodiging helemaal aan degene die verloren was, in 
Lo-Debar. De goedheid van GOD aan hen die verloren zijn. HIJ toonde de goedheid 
van GOD aan hen die verloren zijn. De redding van de HEERE aan zij die verloren 
zijn. HIJ toonde de gezegendheid van GOD aan hen die verloren zijn. De behoudenis 
van GOD aan de verlorenen, de redding van GOD aan de verlorenen. Het erbarmen 
van GOD aan hen die verloren zijn. CHRISTUS de MESSIAS kwam om het 
verlorenen te zoeken en te redden. Als HIJ de verlorenen kwam redden, laten we 
dan hiernaar kijken.  
 
De grotere ZOON van DAVID spreekt op de troon. De HEER nam Hem mee naar 
Israël naar de precieze plek waar de troon van David stond en HIJ zei tegen Hem dat 
op precies die plek de nieuwe Troon van JEZUS komt om te regeren. En GOD DE 
VADER, de Rechterhand van GOD DE VADER gaf Hem de harp. En Hij speelde op 
de harp van David voor de HEER. Dit is de oorspronkelijke harp. Deze troon is een 
epicentrum van kracht. Het zenuwcentrum van de troon van GOD. En HIJ zond 
vanuit daar uit naar de verlorenen. De behoudenis van GOD aan de verlorenen, de 
genade, ontferming, de goedheid, de redding, de zegeningen van GOD aan zij die 
verloren zijn. Dat is de behoudenis van de genade die wij hebben.  
 
Toen zei HIJ: als zij verloren zijn, raken zij ook beschadigd. Als zij verloren zijn dan 
worden ze ook te gronde gericht. HIJ gaf specifieke voorbeelden. Toen Mefiboseth 
helemaal weg was van Jeruzalem, in Lo-Debar, helemaal verlamd. En wij zijn het 
herstel dat hem terugbracht. En toen zei HIJ dat toen hij de synagoge binnen liep: ‘ik 
ben op zoek naar de verloren schapen van Israël, van Jakob.’ Dus als HIJ daar 
binnen loopt, om te zoeken naar de verloren schapen van Jakob. In Zijn Bijbel staat 
echt ‘ha!’ toen degene die bezeten was dat uitriep. ‘Ga weg! Wat hebben wij met U te 
maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet 
Wie U bent, namelijk de Heilige van God.’  
 
Als zij verloren raken, worden ze ook te gronde gericht. In deze toestand waren ze al 
die jaren in de synagoge. Totdat de MESSIAS komt en hen aantreft en deze man 



prachtig herstelt. Als zij verloren zijn, zijn ze ook beschadigd. Als u verdwaald raakt, 
verloren, dan wil de duivel u te gronde richten. Toen liep HIJ weg en ontmoette tien 
melaatsen, tien. HIJ komt tien melaatsen tegen. (Meisje met lepra wordt op het 
scherm getoond). En de HEERE zond ZIJN Profeten om de lepra / melaatsheid te 
reinigen. HIJ ontmoet tien van hen in die conditie. Als zij verloren zijn, zijn ze ook 
beschadigd en worden te gronde gericht. HIJ vindt hen en reinigt hen. De geestelijke 
betekenis van lepra is zonde. HIJ is bereid zegt HIJ. Ook de staat waarin Mefisobeth 
verkeerde, de HEERE zei tegen HEM: ‘kom zoals u bent’.  
 
Kunt u zich voorstellen dat je komt uit die staat van zijn en je wordt naar de tafel 
geroepen. Je zit aan die tafel en je zal voor altijd brood eten. En hij zit daar en je kon 
niet zien wie er kreupel was. Hij zag eruit als alle zoons van David. Dat zijn de zoons 
van de koning, zij zijn in de monarchie, in de kroon. Aan de tafel van de KONING zijn 
er etiquettes, voorschriften. Mefiboseth wordt in de koninklijke bloedlijn, erfenis 
aangenomen, geplaatst. Hij gebruikt het tafellaken om zijn voeten te bedekken. 
Niemand zal weten dat hij kreupel is. Daarom zeiden zij dat hij brood at, net als de 
andere zoons. Dus hij zit daar. De HEERE heeft zijn schaamte bedekt. Maar omdat 
hij getraind was in de etiquette, hij kende de etiquette. Ook in die erfenis is in 
Genesis 1:26, 27 naar de beeltenis en gelijkenis van de KONING opgezet.  
 
Ook wij zijn zo gemaakt dat we precies weten aan de Koninklijke tafel welk mes voor 
de boter, welke lepel voor de soep etc. is. Hij werd gebouwd in het huis van de 
koning, dus hij kent deze procedures. Hij wist precies wat hij moest doen als hij het 
servet moest voordoen, aan welke kant de lepel voor de soep etc. Hij kan heel goed 
aan die tafel zitten van Openbaring 19:9. De redding van de kerk. De HEERE is 
bereid uw schaamte te bedekken en te reinigen van de zonde. Zolang u maar 
terugkomt. HIJ zegt ‘IK ben bereid om dat te doen, IK ben bereid om de kreupele 
benen te bedekken, met gebruik van het tafellaken, zodat mensen het niet zullen 
zien dat u kreupel bent. En onthoud dat er in de hemel geen kreupelen zijn. Dat 
betekent dat er ook genezing is die al plaatsgevonden had. Het is allemaal een win-
winsituatie voor de kerk.  
 
Genesis 1:26,27  
En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en 
laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen! 27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 
schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
 
HIJ toonde de Liefde van GOD aan de verlorenen. Want GOD had de wereld zo lief. 
Want koning David maakte deze verkondiging, zittend op de troon die we in Jesaja 
zagen. HIJ toonde de goedheid van GOD, de genade van GOD, de behoudenis van 
GOD, de ontferming van GOD. Al deze prachtige dingen die wij van het Kruis zien 
komen. HIJ zei dat soms wanneer u Mefobiseth nog eens onderzoekt, die woonde in 
het huis van Machir, de zoon van Amiël, helemaal in Lo-Debar. En als je kijkt naar de 
tijd waarin de boodschap bij hem komt en hij antwoordt. Als je de tijdlijn probeert op 
te stellen, de data en de gebeurtenissen dan kun je iets ontdekken wat niet 
overeenkomstig was. Want je ziet eerst dat hij vijf jaar is en dan na tien jaar is er 
dood op de troon, dus dan zou hij vijftien jaar zijn. Maar je ziet op een gegeven 
moment dat hij een kind heeft. Mefiboseth heeft een zoon in Lo-Debar. En dan is er 



dus een stilte. En Hij is altijd geïnteresseerd in daar waar de Bijbel stil wordt, in de 
motieven, daar zit de schat, de openbaring. Waarom de vertraging om te komen?  
Daarom las Hij uit Jeremia 8:4-9 waarin HIJ zegt wanneer de mens valt, staat hij dan 
niet weer op? Als mensen zich afkeren, zullen zij dan niet terugkeren? Waarom 
vertragen deze mensen dan om te komen, terwijl zelfs de zwaluwen in de lucht weten 
wanneer de tijd is gekomen dat zij terug moeten gaan. Want anders zullen die 
zwaluwen sterven, zij weten dat. HIJ zegt: hoe zit het dan met u? Hoe kan het dan 
dat u uw uur van migratie/terugkeer niet kunt herkennen? Het klimaat geeft al aan 
dat het tijd is dat u terug moet keren. De twee Boodschappers gaan hier voor. Een 
van Hen gaat voor in een verheerlijkt, eeuwig lichaam. De kreupelen lopen, de 
blinden zien, de zon klapt, de doven horen. U moet kunnen herkennen dat dit het uur 
is om terug te keren. Maar we zien nu deze vertraagde reactie. Hij vroeg ‘waarom 
keren zij niet terug?’ Vele kerken die hun eigen dingen doen, ook in Nairobi. Terwijl 
de Boodschap van de komst van de MESSIAS gegeven wordt. Waarom komen zij 
niet, keren zij niet terug? Het bewijs is duidelijk. De heerlijkheid is hier. De Dienaren 
van de HEER zijn hier. 
 
De HEER heeft een antwoord in Prediker 9:3, dat er een gekte is die de harten van 
de mensen aanvreet. Dat is de plausibele verklaring die GOD gaf. En de HEERE 
zegt dat er een gekte is die regeert in de harten van de mensen. Die veroorzaakt dat 
zij irrationeel worden. Zodat als er hier een gek op de marktplaats zit, bijvoorbeeld in 
Nairobi. Een gek in Nairobi. En u die de vriend was van deze gek, voordat deze gek 
werd. En je zegt: ‘Joyce, herinner je je mij nog?’ Ze zal naar je kijken en ze zal je 
wegjagen en haar dingen meenemen. Ze kunnen hun VRIEND niet herkennen. HIJ 
zegt dat hun VRIEND JEZUS hen komt helpen. En HIJ zegt: ‘kom uit de kerken van 
afvalligheid’ waar er abortussen zijn, homoseksualiteit, lesbiënisme en allerlei 
seksuele zonden. En HIJ zegt: ‘kom alstublieft naar buiten’. Maar ze kunnen hun 
eigen VRIEND niet waarnemen. De gekte. Want hoe kunt u het anders verklaren? 
Hun eigen familieleden zijn gaan lopen, de blinde ogen openen in hun eigen familie. 
Waarom blijf je dan vastzitten in Lo-Debar? Ze kunnen niet onderscheiden wie hun 
VRIEND is. (Filmpje van klein kindje dat over de grond sleept en wordt opgericht uit 
het stof). Waarom komen ze nu niet uit Lo-Debar?) 
 
Het is een stoornis, de gekte van hun hart. HIJ zei dat dat is wat aangekaart moet 
worden. De twee Profeten zeiden dat er een gat is, dat zonder heiligheid u in de hel 
valt. En HIJ zegt ‘wees voorzichtig nu, u kunt in het hellevuur vallen’. Uw mensen 
zeggen: ‘kijk uit, steek niet over’. Want iedereen die daar wacht wil oversteken. Dus 
alle mensen willen niet zomaar wild oversteken. Dat betekent de straat niet 
oversteken als je deze niet kan oversteken. Dus ze staan aan de zijkant. Het stoplicht 
staat op rood voor de voetgangers en op groen voor de andere voertuigen. Dus ze 
komen op volle snelheid. Ze willen snel doorrijden voordat het verkeerslicht 
verandert. Iedereen wacht bij het zebrapad totdat het groen wordt en er 
overgestoken kan worden. En dan plotseling loopt deze persoon. Zeggende ‘hee 
hee, steek niet over dat is niet goed’. Je schreeuwt tegen hen, let op, ze zullen u 
raken! En dus omdat u schreeuwde stoppen ze midden op de weg. En dan draait ze 
zich om en kijkt naar je en haalt de schouders op. Een dodelijke situatie omdat ze 
niet het vermogen hebben om gevaar waar te nemen. Ze kunnen het gevaar niet 
waarnemen.  
 



Zo is het voor de kerk vandaag. De kerk wordt gewaarschuwd. ‘Zonder heiligheid zult 
u gewond raken’. Maar de hedendaagse kerk in Amerika, Australië. De situatie is 
ongelooflijk. Ze zeggen gewoon ‘we gaan een homoseksuele pastor zalven’ en in 
Duitsland zeggen ze ‘wij kiezen hem’. Maar HIJ zegt: ‘wees voorzichtig, op die weg 
zult u gewond raken’. Maar ze kunnen het gevaar niet waarnemen. Dat is de enige 
manier waarop u kunt verklaren dat alles duidelijk is, maar zij niet hier zijn. Ook 
buitenlanders zijn gekomen, maar vele miljoenen Kenianen die nog niet gekomen 
zijn.  
 
Zij kunnen het gevaar niet waarnemen in het fysieke domein, in de fysieke stoornis. 
Het wordt gereflecteerd in de Geest op deze manier. Het is verbazend dat als we 
deze wonderen allemaal zien dat we nog steeds opgesloten kunnen zitten in Lo-
Debar. HIJ zei dat in het Hebreeuws ‘Ken = ja’ en Lo = nee. Het is een annulering. 
Het cancelt alles. In het Hebreeuws betekent Debar zeggen, spreken, verkondigen. 
HIJ ging de Thora in, de diepere definitie van Debar. In de Thora staat om dingen in 
werkelijkheid te spreken. Op dezelfde manier als waar in Genesis 1:3-5 GOD dingen 
in werkelijkheid spreekt.  
 
3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het 
goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God 
noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.  
 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. HIJ sprak 
het en het werd waarheid. HIJ geeft het ook een naam. Licht is de dag en de 
duisternis is nacht. En nu noemen we het nog steeds dag en nacht. Ook de dieren 
die hij een naam gaf. Als hij hem koe heeft genoemd dan is het een koe gebleven tot 
op vandaag. Dus in het diepere verband van GOD betekent Debar ‘het Woord van 
GOD’, ook wat de Profeten zeggen en dat het waarheid wordt. De val van de mens in 
de context van de beschrijving van Debar. HIJ zegt dat de Profeten bijvoorbeeld de 
komst van de MESSIAS hebben verkondigd. En zij kondigen nu weer ZIJN komst 
voor de kerk aan. Dus als Zij zeggen Lo-Debar dan weet je dat daar geen instructie 
is, geen profeet, geen raad, De hemel is gesloten, er is geen opwekking.  
 
Als u in een plaats bent waar GOD niet spreekt dan zit u in een hele diepe situatie, 
waar de valse profeten spreken. Dat is waar u zich mee voedt. Op een plek zoals Lo-
Debar. Er is geen beter model, geen beter voorbeeld dan dat van Mefiboseth voor de 
koning. HIJ zei: ‘Wie ben ik dat U goedheid aan mij toont en naar mij omziet. Ik ben 
enkel een dode hond.’ Dat betekent: ‘ik ben zo kreupel’. Een dode hond betekent in 
het Hebreeuws een wilde hond. Hij heeft geen eigenaar die zegt ‘deze hond is van 
mij’. Dus als die door een auto wordt aangereden dan zal hij sterven. In Lo-Debar, in 
het huis van Machir, zoon van Amiël. Niemand van de troon eiste hem op. Hij was 
kreupel en werd gezien als een minder mens. ‘Wie ben ik dat u zegt: u zult brood 
eten aan mijn tafel. Ik ben slechts een dode hond’.  
 
Hij bracht die belijdenis bij de troon. Het is al zo dat de hond het meest smerige, het 
meest vuile dier is en dan een dode hond. Kunt u zich voorstellen, de stank die daar 
van af komt? Dat was een daad van zelfvernedering voor de koning als hij zijn 
berouw toont. Om zichzelf te vernederen. En dat is het soort berouw waarin u voor 
het aangezicht van de HEERE niets bent. HIJ zei: ‘ik heb niets verdiend’. Niemand 
had tegen hem gezegd: ‘ik ben uw eigenaar, ik eis u op’. En dan wordt hij 



uitgenodigd om voor altijd brood te eten aan de tafel van de koning. Hij heeft ook 
berouw getoond voor de daden van zijn familie. Zij die koning David wilden 
vermoorden. Hij gaf een diep berouw.  
 
Het gaat allemaal over één instructie aan de kerk. Over afscheiding/afzondering. Hij 
wil kijken naar het verheerlijkte gewaad van rechtvaardigheid. Hij zei dat de mensen 
in de hel lichamen zullen hebben, tongen, ogen, hersenen die dingen kunnen weten. 
Dus wees voorzichtig. Dus we gaan naar het verheerlijkte gewaad van de 
rechtvaardigheid kijken. En in het centrum van die instructie over het gewaad, in de 
kern staat afzondering en de gezegendheid van GOD aan hen die zich afzonderen. 
De boodschap van het gewaad der rechtvaardigheid is gebaseerd op afzondering 
van het morele verval, van deze wereld.  
Drie gebieden onder de paraplu van afzondering: 

1. Afzondering van de zonde 
2. Afzondering van alles dat u in de zonde kan trekken 
3. Afzondering van de wereld 

 
Afzondering van de zonde:  
 
Romeinen 6:1-3 
 
1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade 
toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde 
gestorven zijn, nog daarin leven? 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus 
Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven 
door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot 
de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
 
Rechtstreekse afzondering van de zonde. HIJ zegt dat u deelneemt aan de 
heerlijkheid van de behoudenis door de genade, dan bent u afgescheiden zoals HIJ 
afgescheiden was van de zonde. HIJ zegt we kunnen niet in de zonde blijven leven, 
omdat we bevrijd zijn van de zonde. HIJ zegt het is zo duidelijk. Het misbruik van de 
genade zou niet eens besproken kunnen worden. Wij kunnen toch niet doorgaan in 
de zonde omdat er genade is? Zo’n concept bestaat helemaal niet. HIJ zegt dat de 
genade het ultieme offer van JEZUS is. We kunnen niet in deze behoudenis zijn en 
doorgaan in de zonde. Er is geen ander offer als u misbruik maakt van dit offer. 
 
Hebreeën 6:4-6 
 
4 Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse 
gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, 5 en 
die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de 
komende wereld, 6 en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te 
brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en 
openlijk te schande maken. 
 
Dit is wat er gebeurd is. De HEERE loopt het huis in waar Hij verbleef. Er was 
daarbinnen een hal. HIJ liep de hal in. Dit is nu de deur naar de woning. Daardoor 
wist Hij dat het de Linkerhand was. Hij plaatste ZIJN Linkerhand op de muur. En de 
Wolk die u gewoonlijk ziet komen naar deze twee Profeten die bedekte die hal en de 



plek. De heerlijkheid bedekte Zijn gezicht. HIJ stak ZIJN hand uit naar de muur en 
keek naar de Twee. Toen begreep Hij wat de mouw van het gewaad werkelijk is. Er 
is dit ontwerp, aan dit deel van de mouw, als een driehoek. Dan is het alsof er een 
borduursel is, een schitterend gouden borduursel. Toen dacht Hij dat onder die 
mouw stof was van goud, maar het waren hele kleine balletjes, met hele kleine 
koordjes. Maar op de mouw was het meest schitterende goud geborduurd. Natuurlijk 
legde HIJ de staf van Mozes op het bed en daarna zag Hij Jesaja 43:11 dat 
geschreven werd door de Vinger van GOD. Daarmee introduceerde HIJ ZICHZELF. 
En daarna was het Jesaja 43:1. En in vers 1 schreef HIJ de roeping. Later begreep 
Hij waarom Hij die volgorde aan had gehouden, zoals HIJ het beschermde. Dus nu 
neemt HIJ het woord. Het gaat over het beschermen van het Woord. Want HIJ 
schreef het Woord op een soort plexiglas en daarna pakte HIJ nog een plexiglas en 
plaatste dat erop. En zo heeft HIJ het Woord beschermd. HIJ kan zeggen hoe HIJ 
ZIJN Woord beschermt. Wat Hem verontrustte is dat toen Hij naar de spijker keek, de 
doorboring van de spijker. Toen liet HIJ Mij weten dat de wond nog altijd vers is. Dat 
richtte Hem lange tijd te gronde, tot op de dag van vandaag. Hij werd wakker en zei: 
‘HEER, waarom is de wond nog steeds vers, waarom is deze nog niet genezen?’ Het 
was verheerlijkt op de muur, en de muur waar ZIJN Hand op lag werd helemaal 
verheerlijkt. We kunnen deze behoudenis van de genade niet misbruiken, dit offer 
van het Bloed van de HEER. Het is onvergeeflijk wat de kerk in de VS doet en ook 
hier (Kenia). Het misbruik van de genade van GOD.  
 
Daarom zegt HIJ dat het onmogelijk is voor hen die verlicht zijn geweest, die de 
hemelse gave geproefd hebben, deelgenoot zijn geworden van de HEILIGE GEEST 
om dit misbruik te doen. Het is de kerk die dit doet. Er is maar één offer. JEZUS komt 
niet terug om naar het Kruis op Golgotha te gaan. Deze keer komt HIJ als een 
triomferende KONING, om de verheerlijkte kerk op te nemen.  
 
Jesaja 52:13-15 
 
Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, 
ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo 
geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte 
meer dan van andere mensenkinderen – . 
 
HIJ zegt dat er een wet is van het perfecte offer van GOD. Dat de wet van het 
perfecte offer van GOD. Het perfecte offer van GOD is datgene dat de vervangende 
dood kan doen. Die kan sterven voor een ander. Diegene moet een perfect offer 
zonder gebrek zijn. Zoals u ziet in Exodus 12:5-7. Een lam zonder gebrek. Dat is 
een belangrijk attribuut dat u nu als kerk moet oppakken.  
 
5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. 
U moet het van de schapen of van de geiten nemen. 6 U moet het in bewaring 
houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde 
gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. 7 En zij 
zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de 
bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. 
 
HIJ kwam naar Hem toe en liet Hem de spijkerdoorboring zien. En dan loopt HIJ ook 
door de lucht heen, in een immense droom en HIJ toont Hem de spijkerdoorboring. In 



het ene uiteinde van de lucht en HIJ zet de kroon recht en dan loopt HIJ naar het 
andere uiterste van de lucht en dan toont HIJ de andere spijkerdoorboring, de andere 
hand. Het is verbijsterend dat HIJ Hem hier neerlegt, de verse spijkerdoorboring. En 
HIJ toont Hem in de tijd dat HIJ door de lucht liep. HIJ toont Hem de 
spijkerdoorboring.  
 
Dat is verbonden aan dit Gesprek over de afzondering van de zonde. HIJ had niet 
meer de gestalte van een mens toen HIJ naar het Kruis ging (Jesaja 52). HIJ zag er 
niet meer uit als een menselijk wezen. HIJ zegt dat als HIJ wereldwijd naar de kerk 
kijkt, om de kerk lief te hebben, HIJ houdt van de kerk, HIJ houdt echt van de kerk. 
Maar als HIJ nu kijkt naar de kerk. Die zich ondergedompeld heeft in seksuele zonde. 
Pastors die rondrennen, op zoek naar vrouwen, om daarmee te slapen. En vrouwen 
die op zoek zijn naar een man in de kerk. En het allerergste mannen die naar 
mannen op zoek zijn in de kerk. Vrouwen die op zoek zijn naar vrouwen in de kerk. 
De valse profeten drijven hun handel in de kerk. De valse profeten zijn op hun 
hoogtepunt in hun praktijken in de kerk. Dus als u HEM vraagt of HIJ van de kerk 
houdt, dan zegt HIJ: ‘ja, IK houd van de kerk’. Tot zoverre dat IK gestorven ben voor 
de kerk.  
 
Maar als HIJ kijkt naar de staat van de kerk waar HIJ voor gestorven is dan zou HIJ 
willen dat HIJ terug kon gaan want het is alsof zij roept om een tweede bevrijding. 
HIJ zegt: ‘IK houd van haar als ik terug moet gaan dan doe IK dit weer. Echter, HIJ 
heeft ZIJN spijkerdoorboorde hand al getoond, op de muur en in de lucht. En ook 
zegt de Bijbel dat HIJ mishandeld en geschonden is, voorbij aan een menselijke 
gestalte. Dus HIJ zegt: hoeveel IK ook van de kerk houd en ik terug zou willen gaan 
en nog een tweede Golgotha breng, tweede Bloed, tweede Kruis, tweede bevrijding. 
Maar er is een wet van het perfecte offer van GOD dat vereist dat dat offer zonder 
gebrek moet zijn. Maar HIJ toont de littekens. In andere woorden, heeft HIJ nu een 
gebrek. Ook al zou HIJ terug willen gaan, HIJ kan het niet. De VADER kan HEM nu 
niet aanvaarden. Daarom zegt HIJ: ‘neem het eerste Golgotha aan, alle kracht 
verblijft daar. Het Kruis van Golgotha en het Bloed van JEZUS. Ook als HIJ opnieuw 
voor de kerk zou willen sterven dan kan de wet van het perfecte offer wat besloten 
werd in de hogere gerechtshoven in de Hemel. Dan kan HIJ dat niet doen. Want het 
vonnis was al uitgesproken dat het loon van de zonde de dood zou zijn en HIJ heeft 
de losprijs betaald. Iedereen die accepteert dat HIJ de losprijs heeft betaald die zal 
het eeuwige leven zien. Dus het gewaad der rechtvaardigheid is gefundeerd op 
afzondering. De afzondering van zonde. 
 
2 Korinthiërs 6: 14-18 
 
14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid 
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen 
licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en 
Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er 
tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de 
levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder 
hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom 
uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, 
en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en 
dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 



HIJ zegt daar dat er geen overeenkomst is tussen gerechtigheid en wetteloosheid. Er 
bestaat geen vermenging. U kunt de twee niet vermengen. HIJ zegt in essentie dat er 
geen vermengd gewaad is, geen derde gewaad. Er is alleen het gewaad der 
rechtvaardigheid. Dat u aan moet nemen en verder moet gaan in het Koninkrijk der 
heerlijkheid. En er is het gewaad van satan, het fijne linnen, purper en wat nog meer. 
En voor ons is de keuze het fijne linnen, smetteloos en blinkend wit. Toen zei HIJ dat 
er geen vermenging is tussen rechtvaardigheid en verdorvenheid. Dit is een enorme 
vermaning voor de hedendaagse kerk. De huidige kerk probeert a la carte te 
bestellen, te kiezen wat je zelf wilt. Je komt binnen, de HEER heeft een buffet 
klaargemaakt, maar zij komen en kiezen wat bij hun levensstijl past. ‘Dit deel neem ik 
aan, dit neem ik’ en zij vermengen zonde in hun christelijke behoudenis.  
 
Waarom kleedt u zich nog steeds zo, deze kleding zorgt ervoor dat mannen u 
begeren. Waarom heeft u uw kleding niet veranderd, u bent geen dochter van satan. 
Waarom kleedt u zich nog steeds zo? Waarom laat u zich gebruiken door de duivel. 
Wij willen niet dat de duivel u gebruikt. U wilt geen instrument voor satan zijn. JEZUS 
is al gestorven en stierf hiervoor, dus waarom zou je je kleden in strakke broeken, 
korte broeken. Dus er is een vermenging van rechtvaardigheid met ongerechtigheid, 
wetteloosheid. In dit geval heeft de HEER een wet opgesteld dat in deze behoudenis 
Licht, de behoudenis van het Kruis + duisternis altijd gelijk is aan duisternis. Dus we 
moeten ons afscheiden van de zonde om wedergeboren te zijn. Als wij 
wedergeboren zijn dan moeten we ons afzonderen van de zonde. Ook een bewuste, 
persoonlijke moeite om u af te zonderen van de zonde.  
 
In Mattheüs 5:29,30 zegt HIJ:  
 
29 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, 
want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet 
heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. 
30 En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u 
weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en 
niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. 
 
Het Evangelie van 0 tolerantie voor de zonde. Dit zijn enkele hoogtepunten van het 
Evangelie. Het Evangelie van het Koninkrijk. HIJ zegt vindt een orthopedisch chirurg 
met een elektrische zaag.  
 
Dat rechteroog kan uw beste vriend zijn. HIJ zegt ga naar een orthopedisch chirurg 
en vraag hem uw hand af te hakken. U zult zeggen, die persoon hield teveel van 
JEZUS. HIJ zegt een aanbiddende offering. In een daad van persoonlijke 
afzondering van de zonde.  
 
2) Afzondering van alles dat u in de valstrik van de zonde kan leiden. Dat u met een 
truc in de zonde kan laten vallen. 
 
Openbaring 18:4 
 
4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen 
zult ontvangen. 



HIJ zegt ‘zonde bij associatie’. U associeert zich met een zondig iets. En zonde heeft 
altijd een manier om u te pakken en tot een valstrik te zijn. Het verhoogt de drempel 
voor zonde binnen in je. De dagen dat u die zonde zag en u schreeuwde er tegen. 
Maar de vijand heeft iets ingebracht dat als u het vaker ziet, dat u er aan gaat 
wennen. Dan wordt het gewoon weer normaal, dan wordt de zonde het nieuwe 
normaal. Dan wordt het gewoon. Maar hier hebben wij nul tolerantie voor de zonde. 
En HIJ zegt hier.  
 
1 Korintiërs 8:4 
 
 Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in 
de wereld en dat er geen andere God is dan Eén.  
 
Dat is JEHOVA.  
In andere woorden zegt HIJ. Deze afgoden hebben geen effect, geen kracht. Maar u 
moet zich er nog steeds van afzonderen. En dan gaat HIJ verder te zeggen in:  
 
2 Koningen 18:4 
 
Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de 
gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt 
had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; 
men noemde hem Nehustan. 
 
Alles is veranderd. Hij wist dat alles veranderd was. Maar toch hakte Hij alles om en 
verbrijzelde deze. Zodat je niet gaat kijken en ontdekt dat iemand die nog aanbidt. 
 
3) Afzondering van de wereld.  
 
Mattheüs 13:38 
 
38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en 
het onkruid zijn de kinderen van de boze. 
 
1 Korintiërs 7:31 
 
31 en zij die van deze wereld gebruikmaken, alsof zij die niet gebruiken. 
Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. 
 
Dus HIJ heeft het zo goed uitgelegd. 
 
2 Petrus 3:10 
 
10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de 
aarde en de werken daarop zullen verbranden.  
 
HIJ zegt dat er een groot vuur zal komen en alles zal vernietigen, alle dingen die u op 
de aarde heeft. HIJ benadrukt dat er geen noodzaak is om verbonden, gehecht te 



zijn aan de aarde. Waarom is het belangrijk gebaseerd op dit fundament om u 
gereed te maken? 
 
Er zijn twee soorten gewaden. 

1) Iets over de persoonlijkheid van ieder van hen. Zij spreken over uw 
persoonlijkheid, zenden een boodschap naar buiten uit.  

2) Vertellen iets over in welke levensfase u bent. 
3) De kleding die u draagt vertelt u wat u doet. Over het werk wat u doet. Er zijn 

kledingvereisten op uw werk.  
 

Het zegt zoveel over de levensfase, persoonlijkheid. De kleding die de kerk draagt 
zegt zoveel over de kerk. U bent bezig naar buiten uit te zenden over wat u bent door 
wat u draagt. Welke kleding draagt de kerk nu en wat zegt dit over de kerk?  
Je kunt niet zomaar opstaan en iets aantrekken. De kleding die je draagt spreekt ook 
over uw bedoeling. Wat u wilt bereiken of de functie die u wilt hebben. Wat is de 
gelegenheid? De manier waarop de kerk vandaag de dag gekleed gaat, welke 
functie wil zij hebben? Als u zich gereed maakt voor een bepaalde functie dan kunt u 
maar beter zodanig gekleed gaan.  
 
Welke kleding draagt de kerk? Door voortgaande abortussen in de kerk.  
 
Zacharia 3:1 
 
1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de 
Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem 
aan te klagen. 2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u 
bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze 
Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3 Nu was Jozua in 
vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen 
nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem 
de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid 
van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat 
hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband 
op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE 
erbij stond. 6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 7 Zo zegt de 
HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten 
behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn 
voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. 
 
De kleding die u draagt, het gewaad beschrijft ook veel over de nationaliteit, het 
burgerschap waar u toe behoort. Het Koninkrijk van GOD had specifieke kleding. Fijn 
linnen, smetteloos en blinkend. Maar toen heeft hij het gewaad bevuild en toen 
behoorde hij tot het koninkrijk van satan. Dus het gewaad wat u draagt kan uw 
bestemming beschrijven, welke richting u opgaat.  
 
U wilt enkel alleen naar één functie gaan. Boven in het verheerlijkte Koninkrijk van de 
Hemel. Om de HEER te aanbidden en het brood continu en voor altijd te eten. Het 
gewaad wat u draagt kan iets zeggen over uw bestemming, uw persoonlijkheid, uw 
karakter, integriteit.  



 
Openbaring 19:6-9 
 
6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis 
van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de 
Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons 
verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is 
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven 
zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn 
de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij 
die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei 
tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 
 
De HEERE zegt dat er een speciale dag op komst is. Een speciale dag die bekend is 
als de Bruiloft van het LAM van GOD. MELCHIZEDEK’s dag. De dag van Licht, de 
dag van Rechtvaardigheid, de dag van Kracht, de dag van behoudenis, de dag van 
de eeuwigheid in de Hemel. De dag van de komst van de KONING. Die dag komt. 
De dag van heiligheid. HIJ zegt in deze vertelling, in deze viering. HIJ zegt dat als die 
dag komt, als die dag werkelijkheid wordt dan zal er een historische viering zijn die 
de hele ruimte van de hele Hemel beslaat. Viering als nooit tevoren. En we weten 
niet hoeveel biljoenen engelen die vieren en woorden roepen: ‘halleluja’. In andere 
woorden zeggen zij vanwege deze dag ‘halleluja’. HIJ zegt dat er een grote viering 
uitbreekt als die dag komt. Een historisch feest en in die viering is er daar een 
gesprek. Zij zeggen woorden. Zij zeggen nu weten wij dat onze HEERE GOD de 
Almachtige regeert.  
 
Dus de dag waarop u de Hemel binnentreedt die bevestigt heel duidelijk dat onze 
HEERE GOD de Almachtige regeert. Want HIJ zal in essentie de zonde in uw leven 
verslagen hebben. Daarom is er dat enorme feest daar. Maar ook in de manier van 
feestvieren kun je zeggen wat zij zeggen. Dat dit iets is dat al lange tijd op komst 
was. Een lange, meest verwachte dag. Zolang was er op gewacht en eindelijk komt 
deze uiteindelijk. En gebaseerd daarop explodeert hun verwachting uit in een groot 
feest. En HIJ zegt dat de ware reden waarom zij vieren is dat de dag gekomen is. De 
echte onderliggende reden van deze megaviering is vanwege dat de dag gekomen 
is. Maar als zij kijken naar de Bruid van CHRISTUS dan zien zij dat ze ook gereed is. 
Dus zij ontploffen en zeggen ‘wauw, de dag is gekomen en de Bruid is gereed’.  
 
Dus Uw gereedmaking vandaag heeft ernstige gevolgen voor de viering en de 
vreugde op die dag. Uw behoudenis is geen publieke gebeurtenis, geen 
gezamenlijke gebeurtenis. Het is een persoonlijke onderneming in geloof. Een 
toewijding aan het geloof. Een commitment. U wilt bij die dag zijn. HIJ heeft ook uw 
dag aan het Kruis en HIJ wil zeker zijn dat u uw deel doet. Dat u rechtstreeks de 
juiste gereedmaking ingaat. Dat als de dag komt u gereed bevonden wordt.  
 
De ware onderliggende reden is dat wanneer de dag komt en zij ontdekken dat de 
bruid gereed is. Hoe weten zij dat zij gereed is? Zij zeggen dat wanneer de hemel 
naar de kerk kijkt op die dag en ontdekt dat zij gekleed is. In het fijne linnen, 
smetteloos en blinkend. Fijn linnen zijn de gerechtigheden van de kerk. In andere 
woorden als zij naar u kijken op die dag en ontdekken dat u in rechtvaardigheid 
wandelt, dan is het Koninkrijk van de hemelen het uwe.  



 
De komst van de MESSIAS zelf. Openbaring 16:15 
 
15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht 
geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. 
 
Kijken naar ‘als een dief’ 
 
1 Thessalonicenzen 5:2,3  
 
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de 
nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een 
onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere 
vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. 
 
2 Petrus 3:8-10 
 
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 
duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet 
(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met 
ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 
Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de 
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de 
aarde en de werken daarop zullen verbranden. 
 
1 Thessalonicenzen 5:4-9 
 
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou 
overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij 
zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet, 
evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want 
zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 8 
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas 
van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God 
heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door 
onze Heere Jezus Christus. 
 
In andere woorden, de grote verdrukking die komt, de toorn van GOD is niet de uwe. 
U behoort de opname toe, het Koninkrijk der heerlijkheid. Dat is wat HIJ hier zegt.  
 
Mattheüs 24: 42-44 
 
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 43 
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de 
dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben 
laten inbreken. 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het 
niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. 
 
Mattheüs 24: 47-51 
 



47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. 
48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang 
weg, 49 en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken 
met de dronkaards, 50 dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag 
waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 51 en hij zal hem 
in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars. 
 
Wat zegt HIJ over ‘als een dief’. HIJ zegt dat er één punt is dat als een rode vlag 
omhoog wordt gehouden als het gaat over het gereedmaken van het gewaad de 
HEERE. HIJ komt met één blokkade. Het is de grootste uitdaging, het grootste 
probleem ooit om het gewaad van de HEER gereed te maken. Dat probleem is het 
feit dat de MESSIAS uitblijft te komen. En hij zegt tegen zichzelf ‘mijn MEESTER blijft 
zo lang weg, en dan maakt hij zijn gewaad niet gereed’. Begrijpt u het probleem dat 
de Bijbel naar voren brengt? HIJ zegt: ‘kijk, mijn Heer blijft zolang weg, laat me 
andere dingen gaan doen en het gewaad niet gereed maken’. HIJ wijst hem een plek 
toe onder de hypocrieten. Dat zijn christenen die in hypocrisie leven. Dit woord 
waarschuwt de kerk. Het gaat over ‘als een dief’.  
 
Er zijn vele andere problemen te benoemen. De lauwwarmheid die in dit land en over 
ter wereld in de kerk heerst. Als de MESSIAS langere tijd wegblijft. Het doel ervan is 
één. Dat niemand verloren zal gaan. Dat iedereen een kans gegeven wordt om 
binnen te gaan in de bediening van bekering & heiligheid, om zich te bekeren voordat 
HIJ komt.  
 
Kenia enige land waar de studenten hun rouwgewaad meenemen in hun 
schooltassen. Liggen op hun buik en tonen berouw over hun zonden in de 
universiteiten. Misschien pakken ze in de Verenigde Staten hun parfum en lotions in, 
maar hier pakken ze hun rouwgewaad in. De tijd moet veranderd zijn.  
 
En dus iedereen moet een kans gegeven worden om het rouwgewaad te dragen en 
de zonden te belijden en af te keren van de zonden. Daarom blijft HIJ uit. Maar het is 
niet zodat u nu kan gaan drinken of wat dan ook kan doen omdat HIJ wegblijft. Het is 
bedoeld om uw behoudenis en rechtvaardigheid te perfectioneren. En erop uit te 
gaan om meer zielen te winnen om terug te brengen naar berouw en inkeer. Opdat u 
niet alleen naar de Hemel zal gaan.  
 
Mattheüs 25:10 ‘als een dief’. Het doorklinkt duidelijk in de Bijbel.  
 
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed 
waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 
 
In het Spaans zeggen ze het heel mooi in hun Bijbel: Senor Mismo. Ik wil aan de 
binnenkant zijn als de HEER de deur sluit.  
 
Markus 13: 35-37 
35 Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt.  
 
Deze kerk  wereldwijd, de kerk van CHRISTUS heeft ZIJN BEZITTER.  Dat is HIJ die 
voor haar stierf en haar heeft vrijgekocht. HIJ heeft u misschien de kans gegeven om 



de voogd te zijn. Herrinnert u zich Ziba. Toen Ziba afspraken maakte. Hij ging over 
het landgoed van Saul. Totdat de koning zei: ‘nu zend ik u uit. Nu zorgt u ervoor 
totdat de EIGENAAR naar ZIJN huis komt.  
 
, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 
 
HIJ zegt wees 24 uur per dag waakzaam, alert. En HIJ zegt in vers 36:   
 
36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. 
37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! 
 
Lukas 21: 35, 36 
 
34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door 
roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die 
dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want als een strik zal hij komen over 
allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen tijde en bid dat 
u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te 
ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 
 
De reden waarom u ziet dat de Megaprofeten van de HEER hier wandelen, en het 
zijn er twee. De aloude Profeten van de HEERE wandelen en zij zijn met twee. Het is 
een heel verbijsterend fenomeen nu in de Bijbel. De reden dat zij gekomen zijn is om 
de andere twee hoofdpersonen te verslaan als zij komen. En dus HIJ zegt dat u heel 
voorzichtig moet zijn opdat u kunt ontsnappen aan dat wat er komen gaat. Opdat u 
zal kunnen bestaan voor de ZOON des mensen. En HIJ zegt ‘de pleziertjes van deze 
wereld zijn nog iets die u afhouden van de gereedmaken’. Zij zeggen, o maak u geen 
zorgen. De HEER komt niet nu, het duurt al te lang. Leg eerst het gewaad aan de 
zijkant. Wees nu gewoon normaal zoals alle mensen.  
 
Het gebrek aan olie, gebrek aan behoudenis is nog een blokkade. De dwaze meisjes 
hadden een gebrek aan olie. En de Bijbel zegt dat zij niet binnen traden. Het gebrek 
aan olie is een volgend tekort waardoor je je niet gereed kunt maken. De MESSIAS 
komt. Bereid de weg van de HEER.  
 
 


